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INTRÓITO 

  

 Em 26 de março de 2011, Mauro Rico foi levado por seu filho 

à Casa de Cura e Expansão da Consciência Universal - 

Fraternidade do Coração onde teve a sua  primeira vivência com o 

Santo Daime. Nos Festejos da Virgem desse mesmo ano fardou-se 

e desde então segue a Doutrina Daimista com dedicação e zelo.   

 Em 01 de março de 2012 realiza o primeiro ritual da Doutrina 

na cidade de Araçatuba-SP, com a presença de apenas três 

pessoas, data essa que marca a fundação do Centro de Estudos 

Universalistas Estrela Dourada.  

 O hinário Mãe Divina começou a ser recebido em 21 de 

fevereiro de 2014 quando também iniciou-se naturalmente a 

chegada de novos membros e a organização do Estrela Dourada 

como uma igreja pública da Doutrina Daimista. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ABERTURA DOS TRABALHOS (em pé) 

 

 

 Pedimos licença a Deus Pai-Mãe, a Jesus Cristo e a 

Virgem Imaculada da Conceição Maria, a todos os 

Seres Divinos da Grande Fraternidade Branca, ao 

Mestre Raimundo Irineu Serra e a todos os nossos 

Guardiões e Guias Espirituais para mais uma vez 

realizarmos o nosso ritual com o Santo Daime.  

 

 Humildemente rogamos a todos os Seres de Luz 

que tutelam os nossos caminhos, para lhes pedir 

Amor, Ajuda, Instrução, Sabedoria e Luz. 

 

 Assim seja! 

 

 

 

 

 

 

 



PAI NOSSO - (3 vezes) 

 

 Pai Nosso que estais no céu, 

 Santificado seja o vosso nome, 

 Vamos nós ao vosso reino, 

 Seja feita a vossa vontade, 

 Assim na Terra como no Céu. 

 O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, 

 Perdoai as nossas dívidas,  

 Assim como nós perdoamos os nossos devedores, 

 E não nos deixeis Senhor, cair em tentação, 

 Mas livrai-nos e defendei-nos Senhor, de todo o mal. 

 Amém, Jesus, Maria e José 

 
 

AVE MARIA –  (3 vezes) 
 
 

 Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. 

 Bendita sois Vós entre as mulheres, 

 Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. 

 Santa Maria, mãe de Deus, 

 Rogai a Deus por nós pecadores, 

 Agora e na hora de nossa passagem, 

 Amém, Jesus, Maria e José. 

 



ORAÇÃO 

 

 Agradeço-Te, ó Deus,                                              

 Porque este recinto 

 Está cheio de Tua presença. 

 Agradeço-Te,                                            

 Porque vivo e me movo por Ti. 

 Agradeço-Te,                                                   

 Porque vivo em Tua Vida,  

 Verdade, Saúde, Prosperidade,  

 Paz, Sabedoria e Amor. 

 Agradeço-Te,                                                   

 Porque estou em harmonia,  

 Amor, verdade e Justiça  

 Com todos o seres. 

 Assim seja, Amém,  

 

 

 

 



CHAVE DE HARMONIA 

 

 Desejo Harmonia, Amor, Verdade e Justiça a todos 

meus irmãos. 

 

 Com as forças reunidas das silenciosas vibrações de 

nossos pensamentos,  

 
 Somos fortes, sadios e felizes,  

 
 Formando assim um elo de Fraternidade Universal. 

 
 Estou satisfeito e em paz com o Universo inteiro,  

 
 E desejo que todos os seres,  

 
 Realizem suas aspirações mais íntimas. 

 
 Dou graças ao Pai Invisível por ter estabelecido,  

 
 A Harmonia, o Amor, a Verdade e a Justiça,  

 
 Entre todos os seus filhos. 

 
 Assim seja! 

 



CONSAGRAÇÃO DO APOSENTO 
 
 
- Dentro do Círculo Infinito da Divina Presença que me 

envolve inteiramente, afirmo:  

 

- Há uma só presença aqui, é a da HARMONIA, que faz 

vibrar todos os corações de felicidade e alegria.  

- Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da Divina 

Harmonia. 

 

- Há uma só presença aqui, é a do AMOR.  

- Deus é o Amor que envolve todos os seres num só 

sentimento de unidade.  

- Este recinto está cheio da presença do Amor. No Amor eu 

vivo, me movo e existo.  

- Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e Santa 

presença do Amor. 

 

- Há uma só presença aqui, é a da VERDADE.  

- Tudo o que aqui existe, tudo o que aqui se fala, tudo o 

que aqui se pensa é a expressão da Verdade.  

- Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da 

Verdade. 

 

 



- Há uma só presença aqui, é a da JUSTIÇA. 

- A Justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui 

praticados são regidos e inspirados pela Justiça.  

- Quem quer que aqui entre, sentirá a Presença da Justiça. 

 

- Há uma só presença aqui, é a presença de DEUS, o 

BEM.  

Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em Deus. Deus, 

o Bem, reside aqui.  

- Quem quer que aqui entre, sentirá a Divina Presença do 

BEM. 

 

- Há uma só presença aqui, é a presença de DEUS, a 

VIDA.  

- Deus é vida essencial de todos os seres. É a saúde do 

corpo e da mente.  

- Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da VIDA e 

da SAÚDE. 

  

- Há uma só presença aqui, É a presença de DEUS, a 

PROSPERIDADE.  

Deus é Prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar. 

- Deus se expressa na Prosperidade de tudo o que é 

empreendido em Seu Nome.  



- Quem quer que aqui entre, sentirá a Divina Presença da 

Prosperidade e da Abundância.  

 

- Pelo Símbolo Esotérico das Asas Divinas, estou em 

vibração harmoniosa com as correntes Universais da 

Sabedoria, do Poder e da Alegria. 

  

- A Presença da Divina sabedoria manifesta-se aqui. A 

presença da Alegria Divina é profundamente sentida por 

todos os que aqui penetram. 

 

- Na mais perfeita comunhão entre o meu EU inferior e o 

meu EU SUPERIOR, que é Deus em mim, consagro este 

recinto à perfeita expressão de todas as qualidades Divinas 

que há em mim e em todos os seres. 

  

- As vibrações de meu PENSAMENTO são forças de Deus 

em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam 

para todos os seres, constituindo este lugar um Centro de 

Emissão e Recepção de tudo o quanto é BOM, ALEGRE e 

PRÓSPERO. 

 

- Assim seja! 

 

 



DECRETO DE SERVIÇO DO MESTRE IRINEU 

 

Decreto de Serviço da Doutrina do Santo Daime ditado por 
Raimundo Irineu Serra e escrito por Dona Percília Matos da 
Silva. 
  

Centro de Irradiação Mental Luz Divina  
Decreto de Serviço 

 
O Presidente do Centro de Irradiação Mental Luz Divina, 
senhor Raimundo Irineu Serra, usando de suas atribuições 
legais, decreta: 
 
1- Estado maior: ficam definitivamente obrigados os 
membros desta casa a manter o acatamento e a paz da 
mesma, normalizando assim, a sinceridade e o respeito 
com seu próximo. Não se pode negar que, em qualquer 
carreira, arte ou profissão que se escolha na vida, só 
chegará ao ponto culminante se à mesma entregar-se de 
corpo e alma. Esta é a regra que exerce a Ciência Divina. 
 
2- Todos pais de família devem criar dentro do próprio lar 
um centro de paz e harmonia, esposo e esposa devem 
tratar-se com dignidade e respeito, incluindo as pétalas 
desse amor, no mais firme propósito do futuro e da 
felicidade. 
 
 
 
 
 
 



Todos os pais de família devem ser um professor exemplar 
para os seus filhos, dentro do seu próprio lar, nunca devem 
pronunciar palavras que possam prejudicar o conceito da 
criança, ensinar aos seus filhos quais sãos os direitos de 
um cidadão brasileiro, tratar bem ao seu próximo, desde o 
mais graduado até o mais humilde, ensinar quais são os 
direitos religiosos, que deve respeitar a Deus sobre todas 
as coisas, rezar todos os dias para afastar os males, a 
doenças e as dificuldades, etc. 
 
3- Dentro do estado maior, não pode haver intrigas, ódio, 
desentendimento, por mais insignificantes que sejam. 
Todos que tomam esta Santa Bebida não devem só 
procurar ver belezas e primores e sim corrigir seus defeitos, 
formando assim, o aperfeiçoamento da sua própria 
personalidade, para poder ingressar neste batalhão e 
seguir nesta linha. Se assim fizerem, poderão dizer "sou 
irmão". 
 
Dentro desta igualdade todos terão o mesmo direito, e em 
casos de doenças será expressamente designada uma 
comissão em beneficio do irmão necessitado. 
 
4- Nos dias de Trabalho: todos que vierem a procura de 
recursos físicos, morais e espirituais devem trazer consigo 
sempre uma mente sadia, cheia de esperanças, implorando 
ao infinito e eterno Espírito do Bem e a Virgem Soberana 
Mãe criadora que seja concretizados os seus desejos de 
acordo com seu merecimento. 
 
 
 



Para iniciar nossa meditação: Depois da distribuição do 
daime, todo irão colocando-se em seus receptivos lugares, 
com exceção das senhoras que tem crianças, as mesmas 
deverão primeiramente agasalhar seu filhos. 
 
 
Continuando nossa meditação: Ao chegar a hora do 
intervalo, ao efetuar-se a primeira chamada, todos deverão 
colocar-se em forma, tanto o batalhão masculino quanto o 
feminino, pois todos tem a mesma obrigação. A verdade é 
que o Centro é livre, mas quem toma conta deve dar conta. 
Ninguém vive sem obrigação e quem tem obrigação tem 
sempre um dever a cumprir. 
 
A disciplina-meta não pode ser aprendida em livros, tudo 
depende do nosso próprio eu, só a experiência nos traz 
realização. O poder da existência Divina nos mostra 
igualmente o contato da nossa evolução individual no plano 
terrestre em relação ao plano superior.  
 
Além disso é nos dado saber que existem em nossa mente 
atrações superiores e inferiores. O Conhecimento 
elementar nos leva a mudança completa de todos os 
nossos valores, dos hábitos e compreensão mútua, 
relativamente com os exames da nossa própria 
consciência.  
 
Existem em nossa mente um conjunto de atrações 
superiores e inferiores, esta atração, posta em pratica 
diariamente trará um desenvolvimento capaz de produzir os 
resultados mais altruísticos, isto dependendo da nossa 
consciência, se praticarmos o bem, o bem nos conduzirá e 
se praticarmos o mal, é claro, só podemos ser derrotados. 



Se assim fizermos estaremos marchando para o caminho 
da perfeição e em busca de novas realizações. 
 
Ficará assim declarado: doravante o irmão ou irmã que, por 
força de incompreensão, não cumprir fielmente com os 
deveres acima citados, resolvendo enveredar pelos 
caminhos contrários, pela primeira falta, será chamado a 
um conselho, pela segunda falta, será suspenso por trinta 
dias e, se continuar, será eliminado definitivamente. 
 
Assinado: Raimundo Irineu Serra. 

 

 

CONCENTRAÇÃO DE 60 MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



1 - MÃE DIVINA -   (valsa) -  CAPO 4 
       Recebido em 21/02/2014 

      Ofertado à minha mãe,  Cidinha 

 

 

C                                  G           Am    

Quando em meus olhos rebrilham 

       Dm                    G 

As luzes do Seu clarão 

Dm                                 G 

É em meu peito que falam 

        C                 G            Am 

As vozes do que sou então 

 

 

E eu sou tão pequenininho 

De joelhos em Teu rico chão 

Me ajude, Oh Mãe Divina 

Me cure dessa sofridão  
 

 

Quando em meu peito explode 

O choro,  é só gratidão 

Dá-me Sua Luz Mãe Divina 

Me dê o Seu  doce perdão 
 

 

Há tempos tu voas sozinho, 

Filhote que caiu do ninho 

Mas deves voltar ao caminho 

Do Amor em seu coração 
 

Deves voar para o ninho 

Do Amor, em Meu coração.     

 

( 1ª VEZ) 

( 2ª VEZ) 



2 - APLAINAI  - (valsa)   – CAPO 3 
       Recebido em 13/03/2014  -   Ofertado ao Padrinho Zezé Negri 

Am 

        Dm             C             E 

Aplainai, aplainai, aplainai 

                            Am 

Meu coração ilusor 

G                             C 

Só Vós, bendita Rainha  

                     Dm                           E 

Podes fazer o meu coração calmar 

                     Dm            E              Am 

                     O meu coração calmar 

 

Nessas ondas revoltas do mar 

Do orgulho que em mim criei 

Humildemente vos peço,  

Me firme ao leme rumo ao Vosso Amor 

                                 Rumo ao Vosso Amor 

 

A criança rebelde, Mamãe 

Pra casa quer retornar 

Se humilhando promete  

Entregar-se  a seus pés com toda devoção 

                                          Com toda devoção 

 

Para ser um Guerreiro da Luz 

É preciso aceitar a escuridão 

Que existe dentro de nós  

Para assim renascer como um novo clarão 

                                     Como um novo clarão 



3 - QUANDO EU CHEGAR  (mazurca) 

        Recebido em  15/05/2014 

       Ofertado ao Mickael Rico 

 

 

G             D             G 

Quando eu chegar 

D       G       D         G 

À frente de meu Pai 

          C             D 

Eu devo agradecer 

                            G 

Por todo esse poder 

 

Poder para me conhecer, 

O que devo me trabalhar 

  

Aqui nessa corrente 

Eu quero me curar 

 

Curar para trabalhar 

Em nome do Amor 

 

Em nome da Santa Luz 

De Deus Pai Criador 

  

 

 

 

 

 

 

 

A cura está no Amor 

Que molda e nos ensina 

 

Que somos nesse jardim 

Flores, não ervas  daninhas 

 

Então vamos meus irmãos 

Trabalhemos com alegria 

 

Que o tempo está passando 

E logo vem a noite fria 

 

Daí eu quero merecer 

O calor de meu Pai 

 

Em seus braços me deitar 

Até que eu tenha que voltar 

Voltar para recomeçar 

Do ponto em que pude chegar. 

 



4- TRÊS CHAVES –  (marcha)      (Tocar 2 X)    CAPO 3 
Recebido em 19/05/2014 

Ofertado à Selma Rico 

 

 

         D 

Aos pés desse Cruzeiro  

         A   

Encontrei com meu Mestre 

              E 

Que baixinho me perguntou 

              A        

Se era isso o que eu procurava 

 

    D 

Filho, agora tu achou 

        A 

Alegra-te e siga em frente 

       E 

Te dou essas Três Chaves  

                  A 

Para gravares em sua mente 

 

 

        D 

Disciplina, Trabalho e Amor 

    A 

É só o que de ti espero  

       E 

A Deus e à Virgem Mãe  

        A 

E a Jesus Cristo Redentor. 

Esse caminho é estreito 

Só ficam os que sabem andar 

Ao lado de suas mazelas 

E com paciência as perdoar 

 

Muitos serão os desvios 

E muitas as tentações 

Prá deixar ficar como está 

Ficar aqui e não ir até lá 

 

Porém não existe no ar,  

No fogo, na terra e no mar 

O que não possa  mudar 

Sob a força do Perdão do Pai 

 

Aos pés desse Cruzeiro 

Meu Mestre assim me falou 

Humildemente compreendi 

Já sei o que fazer com a dor 

 

A dor vem prá esclarecer 

Aonde devo iluminar 

Limpando o meu coração 

Deixando o amor entrar  

 

Disciplina, Trabalho e Amor 

São Três Chaves em vossas mãos 

Peçam Força, Firmeza e Fé  

À Santa Virgem da Conceição 



5 - LOUVAÇÃO – (marcha)          CAPO 3 
      recebido em 29/05/2014 

       Ofertado ao Padrinho Mariano Mattos, à Madrinha Neires 

       e a todos os amados irmãos e irmãs do CDAIME. 

 
 

C           D         G  

Eu devo louvar 

             C             D         G 

A meu Pai que me criou 

        C             D         G 

Porque o que eu seria 

               C                      D 

Se não fosse o seu Amor 

 

 

Eu devo louvar 

À Mamãe que me embalou 

Porque o que eu faria 

Se não fosse o seu Amor 

 

Eu devo louvar 

A meu Mestre que me salvou 

Porque por onde eu andaria 

Se não fosse o seu Amor 

 

Vamos orar, vamos louvar, 

Vamos cantar, vamos pedir 

Ao nosso Mestre, a nossa Mãe  

E ao nosso Pai que nos ensine a amar 

 

 



6 - NOSSO IRMÃO – (valsa)    -   recebido em 02/06/2014, 11:30hs. –   CAPO 2 

      Ofertado ao Jhudson 

 

C                          Dm             Em 

O nosso irmão que se mudou 

F                      G                      C 

Deixou prá gente esta canção 

A7                                              D 

Falando do amor que aprendeu 

                G                      C 

Junto a todos dessa nação 

 
 

A nossa bandeira que ele carregou 

Pelo tempo em que aqui viveu 

Aquece agora seu ser 

Que flutua rumo à casa de Deus 

 

Ele nos pede que tenhamos fé 

Firmeza para prosseguir 

Que ele há de olhar por nos todos 

Seus amados que deixou aqui. 

 

Na casa do nosso Pai Criador 

Espera um dia nos achar 

Porque o nosso caminho é o certo 

E um dia lá iremos chegar 

 

Que nossa dor se transforme em flor 

Dessa flor nossa montanha brilhe 

Desse brilho nosso amor se expanda 

Para que todos sejam felizes.  



7 - NOSSA ESTRELA –  (marcha)                recebido em 05/06/2014     ( 2 X) 
     Ofertado a Joana, eterna presença. 

 

A                  E                       A | E 

A nossa Estrela me mandou 

A                  E                  A | Abaixo C# 

Uma mensagem de amor 

D           E                      A                    G# 

Para dizer que tudo está em seu lugar 

D                   E                    A    (A7) 

Que nós devemos se alegrar 

 

 

A nossa Estrela me falou 

Com sua luz de cor azul 

Que aqui na Terra o que conta é amar 

Todo ser vivo que encontrar 

 

A nossa Estrela é Conceição 

Que reina na terra e no mar 

Somos seus filhos, seu carinho vem do Pai 

Vamos dar graças e orar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D          E                   A                     G#            

Para pedir nossa saúde e dos irmãos 

    D                  E                  A | A7 

Mais fé em nossa comunhão 

D               E                    C#m             F#m 

Para alegrar o nosso Mestre Imperador 

D                       E               D 

Que vive em nosso coração. 
 



8 – SANTA LUZ –  (marcha)                recebido em 14/08/2014      
 

 

             G 

Bem-vinda a Santa Luz 

                        D 

Que veio amostrar a todos nós 

                                    A 

Que agora é tempo de ao Pai orar 

                                 Bm | D 

Pedir força e proteção 

    A 

Pedir força para  

                                    Bm                                      

Trabalharmos o perdão 

        A 

Proteção pedir 

                                   D 

Para não mais desistir 

 

Bem-vinda a Santa Luz 

Que rasga os véus  

Que cobrem nosso olhar 

Agora vamos todos nós mirar 

Para nossa ilusão 

 

Deixemos prá lá 

Essa obstinação 

De que para ser, precisamos tudo ter 

Deixemos prá lá 

Nosso orgulho e ostentação 

Senão o medo vem, morar em nosso coração 

Bem-vinda a Santa Luz 

Que nos mostra  

O caminho a seguir 

Preenche nossos corações de fé 

Para o trabalho prosseguir 

 

Vamos meus irmãos 

Com firmeza trabalhar 

Para ao nosso Pai 

Um dia poder honrar 
 



9 - EU PEÇO A SÃO MIGUEL   (valsa) -  recebido em 07/10/2014 -  CAPO 1 
 

 

Am            Am               Dm | Dm 

Eu peço a meu São Miguel 

    E               E           Am 

Apor Sua Espada de Luz 

       C                              Dm 

Proteja-nos de todo o mal 

          E               G               C 

Nos livre dos cravos da cruz 

          E/Am           Am     Dm/Dm 

Nos marque com Seu Selo Azul 

        F / E                              E / Am 

Nos mostre o Caminho a Jesus. 

 

 

Eu peço a meu São Miguel 

Seccione o mal que há em mim 

Rompendo os implantes da mente 

Criados nesta dimensão 

Me cubra com Vossa Armadura de Luz 

Desata os nós do meu coração 

 

 

Eu peço a meu São Miguel 

E suas Legiões Azuis 

Me guardem na frente e atrás 

Na direita, na esquerda também 

Em baixo, no alto e além, 

Teu Escudo seja meu também. ( Amém!) 



10 – A TODOS PEÇO   (mazurca) -  recebido em 08/11/2014 -  CAPO 2 
 

 

 

Am                                    Dm 

A todos peço que escutem 

              G                                       C 

Atentamente a voz do coração 

                    Am ( C )                 Dm 

Porque a mente só busca lá fora 

                                E                      Am 

Mais um bom motivo para a ilusão 

 

                       G                                      C 

Se ilude e acha que encontrou 

    A7                        D 

A paz em seu coração 

          B7                                Em 

Se apega e crê que caminhou 

            G                         C 

Na estrada da iluminação 

 

 

Não vê que a verdade está 

Onde não precisa ninguém procurar 

Ela habita em nossos corações 

Foi o Pai quem deu para nos salvar 

 

Ter fé quando doer a vida 

Firmeza prá não tropeçar 

Pois tudo que Deus manda é bom 

Até o mal vem para ensinar 



10 – A TODOS PEÇO   (cont.)  

 

 
Então vamos parar com isso 

Deixemos de encenação 

Precisamos é fechar os olhos 

E calar a mente em meditação 

 

O Amor é nossa vocação 

É a Luz que o nosso Pai mandou 

Para nos arrebatar da Terra 

E nos levar prá outra dimensão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 – RAINHA IEMANJÁ   (marcha)                  recebido em 08/03/2015 durante ritual   

             Ofertado a Marcos Saboya                                    na Praia de Taquarinhas – Camboriú - SC   

             

 

 

D            C# - B - A                                             

Rainha Iemanjá 

      G                   D A 

Rainha deste mar 

         G D – C# - B D 

Me leve para onde 

C# A    B  G   A      G  D 

Eu consiga navegar 

 

Me mostre o teu reinado 

Azul profundo mar 

Eu quero, Oh Mãe Divina 

Em teus braços mergulhar 

 

Divina Mãe, Mãezinha 

Tua Luz é meu farol 

Nas ondas desta vida 

Navego buscando o Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 –  VOU CHAMAR -   (marcha) -  recebido em SP -  01/02/2016 CAPO 3 
             

              C                                     G 

Vou chamar os meus irmãos 

         C                            G 

Para todos comigo bailar 

             C                           G 

Que o Daime está entronado 

           C                               G           

E chegou para nos trabalhar  

 

No bailado o Daime se espalha 

Por todo o corpo molecular 

 

Procurando ele acha escondido 

O que há muito tempo está 

 

Mantendo a mente desperta 

Cantando o hinário com devoção 

 

O Daime te mostra o caminho 

Que leva o amor ao seu coração 

 

Nosso corpo material 

É reflexo do nosso pensar 

 

Mantenha sua mente firme 

Deixe a Terra te balançar 
 

 

 

 

 

Firmado em observação 

Vá recebendo suas instruções 

 

Do Mestre que baila contigo 

Para não te perder no salão 
               

A festa que é nosso bailado 

Ocorre em nossos corações 

 

Nos livra de nossos tormentos 

E nos traz a expiação 

 

Não adianta ficar sentado 

Por medo de cair no chão 

 

De pé se chega mais fácil 

À frente desse batalhão 

 

Vamos todos, Oh, meus irmãos 

Com amor nosso Mestre louvar 

 

Bailando e cantando com firmeza 

Na corrente da nossa união. 



13 - UM DIA  – recebido em Ata / 26/02/2016     CAPO 3 

        ( marcha )  
 

 

  G|A|B|    C              G            C 

Um dia meu Pai vem colher 

G|A|B|    C                        G    

Aquilo que você plantou 

                         G                                                                        C 

Frutos dos atos, descaminhos que tu mesmo aguou. 

 

Pelas pegadas em seu roçado 

Pode se ver como semeou 

Se foi com meta certamente a semente germinou. 

 

Olhando agora para traz 

Se o que vês é árido chão 

Levante os olhos para o Céu e peça ao Pai o seu perdão. 

 

São tantos fardos carregados 

Mas foi tu mesmo quem pesou 

Peça ajuda ao braço forte que dentro de ti brilhou 

 

O braço forte é a Vontade 

Determinada a seguir 

Pelo caminho da Verdade que nosso Pai mandou ir 

 

Esse caminho é o Amor 

Que se floresce é como flor 

Perfuma a vida, enche de cor e de alegria o plantador. 
 

 



14 - CHAMO –  recebido em Ata – 06/05/2016  

         (gira)              – Ofertado a Daniel Guizelini 

         

 

 

G                      D                G 

Chamo as forças da mata 

C                G           Am        G7 

Chamo a força que é do pajé 

 Dm                G                 C 

Chamo aquele que me guia 

 G                                    C    

Quando tomo o meu rapé 

 

Sopro que nos traz saúde 

Terra que nutre o nosso viver 

Água que lava as mágoas 

Fogo que nos faz crescer 

 

Chamo pela Harmonia 

Chamo a Cura que vem pela Fé 

Chamo o Caboclo Guerreiro 

Para nos manter de pé 

 

 

 

 

 



15 - CANTAR EU VOU –  recebido em Ata - 19/07/2016 

         (marcha)                            - Ofertado a Rafael Batista 

 

 

F                               C 

Cantar, cantar eu vou 

       G                              C 

A glória do nosso Senhor, 

             G                       C 

Do Mestre que me colocou 

          Dm              C 

Na linda estrada do Amor 

           F                      C 

Meu guie, meu Mestre e Senhor 

          G      A|B|C| 

Ao Vosso Santo Amor  

 

 

Cantar, cantar eu vou 

Louvar o Redentor 

O filho que Deus coroou 

Na Terra se auto-outorgou 

A  Trina Chama firmou 

Pra cura do pecador 

 

 

Cantar, cantar eu vou 

Louvar o Rei do Amor 

O Rei é Jesus Salvador 

Que acolhe e nos livra da dor 

Aqueles que lhe dão valor 

Comungam seu resplendor  



16 – FAROL DO MEU CAMINHAR –    CAPO 3    (marcha) 

         Mauro Rico – 21/09/2016 – Ofertado a Aline Lopes 

         

 

 
Em                                                    C 
Eu vim para este mundo pra lembrar 
                                  Am 
Que existe outro lugar 
                                  B 
Que está a me esperar 
   Em                                             C 
Ainda que eu demore a lá chegar 
                       Am 
Sigo a caminhar 
                                B 
Com fé de encontrar 
 
 
    Am          C                                Em 
O Eu Superior que habita em mim 
      D                         C 
Razão por que eu vim 
        Am              B 
Na Terra a habitar 
     Am                     C                      Em 
Moldar o ser mental que teima ser 
      D                    C 
Avesso a Vossa Lei 
        Am                 B 
Perdoa Pai, meu Rei. 
 
 
 
 
 



16 – FAROL DO MEU CAMINHAR –    (cont.) 

         Mauro Rico  

 
 
 
Eu vim para este mundo encontrar 
A chama original 
Oculta em meu ser 
Ainda que eu caia e me perca 
Nas pedras, no caminho 
Prosseguirei com fé 
 
Pois sei que ao meu lado está meu Mestre 
Que me guarda e por mim zela 
E amorosamente espera 
Espera qu’eu prossiga com firmeza 
Rumo a sua Realeza 
Na senda do Amor 
 
E assim poder cumprir a minha sina 
Receber da Luz Divina 
O que a mim couber 
Acalmando as angústias e os medos 
Aprendendo com o silencio 
No cósmico conversar 
 
Amado Pai Celestial me guarde 
Ainda que eu tarde,  
Em Ti eu vou chegar 
Divina Luz envia, por caridade 
Vossa luminosidade 
Farol do meu caminhar 
 
 

 

 



 

 

 

As cifras foram concebidas a partir de áudio gravado pela 

Igreja Céu do Gamarra – Baependi - MG. 



1. DOU VIVA A DEUS NAS ALTURAS – (DE PÉ) 
    Mestre Irineu (# 117)  
 

 

          D         A             D 
Dou viva a Deus nas alturas 
      G             A                 D 
E a Virgem Mãe nosso amor 
   Bm                   G  
Viva todo Ser Divino 
     A                           D 
E Jesus Cristo Redentor 
 

 

Eu peço a Deus nas alturas 

Para Vós me iluminar 

Botai-me no bom caminho 

E livrai-me de todo o mal 

 

Eu vivo aqui neste mundo 

Encostado a este Cruzeiro 

Vejo tanta iluminária 

Do nosso Deus verdadeiro 

 

 

 

Esta iluminária que eu vejo 

Alegra o meu coração 

Estas flores que recebemos  

Para nossa salvação 

 



2. TODOS QUEREM SER IRMÃO  CAPO 2  
      Mestre Irineu  (#118)  
 
 
                Am       E       Am  
Todos querem ser irmão 
              Dm   E     Am  
Mas não têm lealdade 
            Dm       E         Am  
Para seguir na vida espírita 
               Dm      E      Am  
Que é o Reino da Verdade 
 
 
            
É o Reino da Verdade        
É a estrada do amor        
É todos prestar atenção        
Aos ensinos do professor      
  
Os ensinos do professor        
É quem nos traz belas lições       
Para todos se unir                 
E respeitar os seus irmãos      
                    
Respeitar os seus Irmãos       
Com alegria e com amor        
Para todos conhecer        
E saber dar o seu valor 
 
   
 
 



3. CONFIA     _     CAPO 2 
    Mestre Irineu  (#119)  
 
 
   Am                                       Dm  
Confia, confia, confia, no poder 
                   Am 
Confia no saber 
                     E 
Confia na força 
                     Am  
Aonde pode ser 
 
 
Esta força é muito simples 
Todo mundo vê 
Mas passa por ela 
E não procura compreender 
 
Estamos todos reunidos 
Com a nossa chave na mão 
A limpar mentalidade 
Para entrar neste salão 
 
Este é o Salão Dourado 
Do nosso Pai verdadeiro 
Todos nós somos filhos 
E todos nós somos herdeiros 
 
Nós todos somos filhos 
E é preciso trabalhar 
Amar ao Pai Eterno 
É quem tem para nos dar 



 4. EU PEÇO  
     Mestre Irineu  (#120)  
 
 
      C|G        C 
Eu peço eu peço 
      Am               Dm  
Eu peço ao Pai Divino 
                                  G 
Que me dê a Santa Luz 
             Dm       G         C 
Pra iluminar o meu caminho 
 
 
Eu peço a Virgem Mãe 
E a Jesus Cristo Redentor 
Iluminai o meu caminho 
Nessa estrada do amor 
 
Esta estrada do amor 
Dentro do meu coração 
Eu peço a Jesus Cristo 
Que nos dê a salvação 
 
Eu peço a salvação 
Que só Vós pode nos dar 
Perdoai-nos neste mundo 
E na vida espiritual 
 
 
 
 
 



5. ESTA FORÇA - (Valsa)       
    Mestre Irineu  (# 121)  
 
 
 
            D    Bm      G  
Esta força este poder 
                 A 
Eu devo amar no meu coração 
            D    Bm              G  
Trabalhar no mundo Terra  
            A                        D 
A benefício dos meus irmãos 
 
 
 
Estou aqui neste lugar 
Foi minha Mãe quem me mandou 
Estamos dentro desta casa 
Onde afirmamos a fé e o amor 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. QUEM PROCURAR ESTA CASA  CAPO 2 
    Mestre Irineu  (#122)  
 
 
 
Am                               Dm 
Quem procurar esta casa 
                             Am 
Que aqui nela chegar 
      Am                              Dm 
Encontra com a Virgem Maria 
  E                   Am   
Sua saúde Ela dá 
 
 
 
Minha sempre Virgem Maria 
Perdoai os filhos seus 
Vós como Mãe Soberana 
A Divina Mãe de Deus 
 
Eu peço a Vós bem contrito 
Fazendo as minhas orações 
Peço a Vós a Santa Luz 
Para iluminar o meu perdão 
 
Aqui dentro desta Casa 
Tem tudo que procurar 
Seguindo o bom caminho 
Fazer bem não fazer mal 
 
 
 



7. EU ANDEI NA CASA SANTA (Valsa) CAPO 2                                                            
    Mestre Irineu  (#123)          
  
   
            
Am           E           Am 
Eu andei na Casa Santa 
Am          A7                Dm 
Trouxe muitas coisas boas 
 E                         A#7   
Tudo vive neste mundo 
Dm           E              Dm 
Parece umas coisa-à-toa 
 
 
 
Pedi licença ao Divino        
Para estas palavras eu narrar       
Perante aos meus irmãos       
Para todos escutarem        
       
Depois que todos escutarem       
É que vão reconhecer        
Tudo vive neste mundo        
Muito longe do poder       
     
Para estar junto ao poder       
Da Virgem da Conceição       
É ter fé e ter amor         
Dar valor aos seus irmãos 
 
  
 



8. EU TOMO ESTA BEBIDA            CAPO 3                 
    Mestre Irineu  (#124)  
 
 
Em 
Eu tomo esta bebida 
                E7                Am 
Que tem poder inacreditável 
                               Em 
Ela mostra a todos nós 
                B                Em 
Aqui dentro desta verdade 
 
 
 
Subi, subi, subi 
Subi foi com alegria  
Quando eu cheguei nas alturas 
Encontrei com a Virgem Maria 
 
Subi, subi, subi 
Subi foi com amor 
Encontrei com o Pai eterno 
E Jesus Cristo Redentor 
 
Subi, subi, subi 
Conforme os meus ensinos 
Viva o Pai Eterno 
E viva todo Ser Divino 
  
   
 
 



9. AQUI ESTOU DIZENDO  
    Mestre Irineu  (#125)  
                    
 
Am                    Dm 
Aqui estou dizendo 
    E7                    Am | E  
Aqui estou cantando  
      Am              Dm 
Eu digo para todos 
          E                         Am 
E os hinos estão ensinando 
 
 
Aqueles que compreender 
Que quiser seguir comigo 
Tendo fé e tendo amor 
Não deve encarar perigo 
 
Sigo os meus passos em frente 
Com alegria e com amor 
Porque Deus é soberano 
E nesta firmeza estou 
 
A Virgem Mãe é Soberana 
Foi Ela quem me ensinou 
Ela me mandou pra cá 
Para ser um professor 
 
Vamos seguir vamos seguir 
Vamos seguir vamos embora 
Que nós somos filhos eternos 
Filhos de Nossa Senhora 



 10. FLOR DAS ÁGUAS            CAPO 2 
       Mestre Irineu  (#126)  
  
                                     
      
Am          Dm                    
Flor das águas          
                 E                     Am 
Da onde vens para onde vais       
         Am                    Dm 
Vou fazer a minha limpeza       
               E                  Am 
No coração esta Meu Pai      
 
 
A morada do Meu Pai        
É no coração do mundo        
Aonde existe todo amor        
E tem um segredo profundo      
  
 
Este segredo profundo              
Está em toda humanidade       
Se todos se conhecerem                        
Aqui dentro da verdade 
 
  
         
 
11. HINO INSTRUMENTAL 
      (Mestre Irineu)  
 
Tom - | A  |  D  |  E  |  A  | 



12. EU PEDI      
      Mestre Irineu (#127)  
 
 
 
A                  E              A 
Eu pedi, eu pedi, eu pedi 
        A7                      D6 
Eu pedi Mamãe me deu 
        Bm     E      A | F#m 
Para me apresentar 
         Bm    E          A  | E 
Ao Divino Senhor Deus 
 
 
Meu Divino Senhor Deus 
É Pai de todo amor 
Perdoai os vossos filhos  
Neste mundo pecador 
 
Jesus Cristo Redentor 
Senhor do meu coração 
Defendei os Vossos filhos 
Neste mundo de ilusão 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 13. EU CHEGUEI NESTA CASA    - (DE PÉ) 
      Mestre Irineu (#128)  
 
 
A                 E         A   
Eu cheguei nesta Casa 
F#m  Bm        E     A  
Eu entrei por esta porta 
                Bm              E      A  
Eu venho dar os agradecimentos 
    F#m      Bm        E         A  
A quem rogou por minha volta 
 
 
Eu estou dentro desta Casa 
Aqui no meio deste salão 
Estou alegre e satisfeito 
Junto aqui com os meus irmãos 
 
Ia fazendo uma viagem 
Ia pensando em não voltar 
Os pedidos foram tantos 
Me mandaram eu voltar 
 
Me mandaram eu voltar 
Eu estou firme vou trabalhar 
Ensinar os meus irmãos 
Aqueles que me escutar 
 
 

 
 
 



SEQUÊNCIA DE VIVAS  
 
 

- Viva o Divino Pai Eterno, 

- Viva a Rainha da Floresta, 

- Viva Jesus Cristo Redentor, 

- Viva o Patriarca São José, 

- Viva todos os Seres Divinos, 

- Viva o Nosso Mestre Império Juramidã, 

- Viva o Padrinho Sebastião 

- Viva toda a Irmandade, 

- Viva o Santo Cruzeiro, 

- Viva a Estrela Dourada, 

- Viva todas as Igrejas, 

- Viva todas as crianças, 

- Viva a Música 

- Viva o nosso trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHAMENTO DOS TRABALHOS  
 

 
- REZA-SE AS 9 ORAÇÕES INTERCALADAS 

 
 03 Pai Nosso, 
 03 Ave Maria  

- GRAÇAS RAINHA 

Infinitas graças Vos damos, Oh soberana Rainha,  
Pelos benefícios e bênção que todos os dias recebemos 
De vossas mãos liberais. 
Dignai-Vos, agora e sempre, 
Tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo  
E, para mais adorá-La, Vos saudamos: 

 SALVE RAINHA 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia,  
Vida, doçura e esperança nossa, salve! 
A Vós bradamos os degredados filhos de Eva, 
A vós suspiramos,  
gemendo e chorando, Neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, advogada nossa,  
Esses Vossos olhos misericordiosos a nós volveis,  
E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus,  
Bendito fruto do Vosso ventre,  
Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, 
Rogai a Deus por nós Santíssima Mãe de Deus,  
Para que sejamos dignos de alcançar 
As promessas de nosso Senhor Jesus Cristo,  
Senhor nosso, Amém.  Jesus, Maria e José. 

 



ENCERRAMENTO 
 
- Agradecemos a todas as entidades e espíritos benfeitores 
que aqui estiveram a nos auxiliar e amparar em nossas 
buscas e curas espirituais. 
 
- Agradecemos a Saint Germain pela Luz, pelo Saber, pela 
Verdade e pela Realidade. 
 
- Agradecemos a São Miguel pela proteção a nós enviada 
durante todo nosso caminhar nesse planeta. 
 
- Agradecemos à Jesus Cristo, nosso Mestre Salvador, à 
Virgem Imaculada da Conceição, a São José e à São João 
Batista por todas as bênçãos recebidas durante o nosso 
trabalho. 
 
- Agradecemos ao nosso Mestre Império Juramidã, o Cristo 
da Floresta, Senhor Raimundo Irineu Serra pela orientação 
e condução de nossos trabalhos. 
  
- Em nome de Deus Pai Todo Poderoso, de Jesus Cristo 
Salvador, da Virgem Soberana Mãe, do Patriarca São José, 
de todos os Seres Divinos da Corte Celestial e com a 
ordem do nosso Mestre Império Juramidam está encerrado 
o nosso trabalho, meus irmãos e minhas irmãs (meus 
irmãos e minhas irmãs).”  

 
(Dirigente) - Louvado seja Deus nas alturas.  
(Todos) - Para que sempre seja louvada a Nossa Mãe 
Maria Santíssima sobre toda a humanidade. Amém. 

 
FAZ-SE O SINAL DA SANTA CRUZ 



 
 
 


