A01 João Pedro #1 - A Viagem
C
G
Dm
| - Eu fiz uma viagem

Dm C
G
Am
Que minha mãe me mandou

Am C
Dm Am
| - A sempre Virgem Maria
| - Para eu vir para esta casa

F7+ C
Dm Am
Foi quem me acompanhou
A luz que me alumiou

d.c.

A02 Cristina Tati (Cantos Da Lua #7) - Sou Beija Flor
Em
G-Am

Em
C-Em

|- Sou Cantador
|Vamos meus irmãos -

Minha Vida é Cantar
Vamos Cantar

|- Sou Beija-flor
|E beijar as flo_res

Minha Vida é Voar
E Voar

|- Sou Rezador
|E pedir a Deus

Minha Vida é Rezar
Para nos ajudar

d.c.

A03 Ana de Souza #6 - Minha mãezinha querida do céu
a C
aFCE a
|Minha mãezinha querida do céu - Vós aca_rinha nós to_dos
Pelo vos_so santo amor |Eu peço a minha mãezi_nha
|Para nos dar o nosso confor_to Junto com o meu professor |Para nós seguir os ensi_nos
De Jesus Cris_to Redentor |Eu convi_do_os meus irmãos - Para nós afirmar esta união |Para nós seguir na li_nha
Do nosso Juramidam |O Senhor Juramidam |Para nós seguir com e-le

Ele é o filho queri_do
É preciso nós ter harmoni_a

A04 Mestre Irineu #113 - Sigo Nesta Verdade
C-G
F-C

F-Am
E-Am

F-C
C-G

E
Am

Sigo nesta verda_de
l Sigo neste cami_nho

Nunca pensei em voltar Para um dia eu alcançar -

Eu como filho de vós l Quero que vós me conce_da

Se um dia eu merecer Para eu ter o mesmo poder -

A minha mãe que me diz l Sigo neste cami_nho

Que tudo eu tenho que vencer Nada eu tenho a temer -

Eu canto e torno a cantar l Recebendo a Santa Luz -

Para seguir o meu desti_no
Da Santíssima Mãe Divi_na

Quando eu cheguei nesta Ca_sa Estrondo de palmas me de_ram
l Meu Chefe me recebeu O dono de todo Impé_rio

A05 Maria Damião #26 - Olhei Para O Firmamento
Em
Am

CC-

-G
-C

l Olhei para o firmamento
l Suspendi meu pensamento

D-Am
C-H7

Em
Em

Uma luz me ad_vertiu Que é para meu seguimen_to

l Que o bom seguimento
Há muito tempo que veio ao chão l E para os tempos que já fazem Meus irmãos prestem atenção l Viva Deus - no Céu
l Que foi Ela quem mandou

E a Senhora da Conceição Esta linda preleção -

l Assim - foi Ela
Dizendo para os meus irmãos l Que todos prestem atenção - O que diz a preleção l O Mestre recebeu
l Ninguém ligou importância

E declarou para os meus irmãos O que diz a preleção -

A06 Alain Siverly - Lugar mágico
|Un taita sin edad
a

me llamó

para yo en_trar

un lugar má_gico (4x)

|es_te lugar me

parece

cono_cido

es un lugar má_gico (4x)
|es_te lugar está
es

en el cen-tro de

el lugar má_gico (4x)

mi ser

A 07 Sergio Correia #1 - Senhora da Paz #39
Senhora da Paz, Senhora da Paz,
Senhora da Paz Vem ver
Os seus filhos sobre a Terra
Os seus filhos sobre a Terra
Todos são iguais, Todos são iguais,
Todos são iguais Ao Pai
Quem trabalha é uma estrela
Verde, azul e branca Firmada no astral
Reinado do Sol, Venha nos curar,
Santo Daime e Umbanda Para trabalhar
Jagube, Rainha, Homen, Fogo, Água
Sol, Lua, Estrela para se firmar
d.c.

F
F
Dm
Dm

Am
Am
G
G

F
Am
C
Am C
Am C

A08 Glauco Villas Boas
Am Am C
Am C
E
Am C
C

O Chaveirinho #19 (Neto)-

Dm
C
Dm

Dm Dm F
Am C
E
Dm E
E

São Paulo

Am
C
Am

l Viva Casa de Maria
Vamos todos ficar firmes
Que vai chegar mais aparelho

Viva ela como está
Cada um em seu lugar
Para mais força aparelhar

l Esta casa é de Maria
Eu vou receber_esta força
Para fundar com meu São Paulo

E de Jesus Cristo Redentor
A força do meu Senhor
Uma casa de Amor

l Viva Casa de Maria
Vamos todos balançando
É meu pai que está apurando

E viva Mamãe Iemanjá
Como nas ondas do mar
O que tem para apurar

l Oh! Minha Santa Maria
Vem aqui tirar o medo
Que o comando é de São Pedro

Vem aqui nos perfumar
Vem aqui nos clarear
Ninguém queira duvidar

A09 Maria Damião #23 - A Luz que nos guia
Am Am C
Dm Dm Am

C
F

Am Em Am Am
C
Em Am Am

l A luz que nos guia
l Sigam em frente meus irmãos

É uma luz de alen_to
Recebendo sempre este_alimen_to

l Ninguém deve esmorecer
Que é para todos compreender l Os ensinos que estão na frente É para todos receber l Oh! Virgem Senhora Mãe
l Dai-me o Vosso conforto

Senhora deste poder E não me deixe esmorecer -

l O conforto é para todos
l É amar o nosso Pai

Que quiserem obedecer Que Ele não deixa esmorecer -

A10 Carioca
C
F

#353 (CHANDRA)-

F
G

Recado da Mãe divina

Em Am
F
C

- Vem surgindo o novo tem_po
mais puros e atentos
mãe divina eu quero ser
e é perante o seu poder -

traz gloria do divino nos tornamos canais do infinito
um filho realizado que me entrego pra ser libertado

com um rio que corre pra mar
confianca para atravessar
nao ha desculpas para se escorar
o tempo é de se integrar -

correntezas carregam o medo a fronteira do eu derradeiro
jafoi dito hora é es_ta
abracando o que ainda resta

estou morrendo para o passado
minha coroa tem brilho dourado
HEYA, HEYA, HEYA, HEY HEYA, HEYA, HEYA, HEY HEYA, HEYA, HEY HEYA HEY HEYA, HEYA, HEYA, HEY -

e nem anseio pelo futuro provo o néctar do amor maduro
HEYA, HEYA, HEYAA HEYA, HEYA, HEY HEYAA
HEYA, HEYA, HEYAA HEYA, HEYA, HEY HEYAA

B02 Ana de Souza #8 - A minha luz é Presal
a e a C e a
d F a C e a
|A minha luz é Presal
|Quem me deu foi minha mãe

Ela vem do poder divinal Com a força do sobera_no

|Eu digo aos meus irmãos
|E a nossa luz é divina

Que veremos a nossa luz Ela é o poder de Jesus -

|Você entregou vosso mestre
|Nós zelando este cruzeiro

Porque ele é uma cruz Nós temos tantas doçu_ras

d.c.

B03 Mestre Irineu #118 - Todos querem ser irmão
Em C
Em
D Am Em

G
C

D
G

Am Em Em
D Em Em

|Todos querem ser irmãos
|Para seguir na vida espírita

Mas não têm a lealdade Que é o reino da verdade -

|É o reino da verdade
|É todos prestar atenção

É a estrada do amor Aos ensinos do professor -

|Os ensinos do professor
|Para todos se unir

É quem nos traz belas lições E respeitar os seus irmãos -

|Respeitar os seus irmãos
|Para todos conhecer

Com alegria e com amor E saber dar o seu valor -

B04 Carioca #81 (Amapá) - Rodaciranda
Am
Dm-F

C
Am-C

Dm
D-F

C
Am

G
Dm-F

C
Am-C

Dm
D-F

C
Am

Eu levo a vida a cantarolar l Diz o ditado quem can_ta

Porque cantar só faz bem Espanta os males também -

Cantarolando na vi_da
l Que remédio de triste_za

Eu aprendi a lição É cantar uma canção -

Numa canção eu lembro você l Mas é você entre e_las

E Em todas as outras também A que eu mais quero bem -

Na roda gira ciran_da
l Na gira-gira da ro_da

Como o tempo passou O mundo gira girou -

d. c.
l Na gira-gira da ro_da

O mundo gira girou

B05 Alain Siverly - Curandera Guía
Curandera Guía, vamos caminando
seguro guiando, las plantas buscas Con tu asesoria me estas enseñando
mi pena aliviando, mi pecho llenas Hoy dia, - vine para mirar aprendo - curar Hoy dia, - vine para escuchar - aprendo - curar - - Estas plantas muestran muchisimos cantos
entregan los textos, que hacen curar Con tu asesoría aprendo cantando
que lindo camino, parezco volar Hoy dia, - vine para cantar Hoy dia, - vine para amar -

aprendo - curar aprendo - curar -

B06 Mestre Irineu #39 - Centro Livre
C
C

G
G

Am Am
Am

Am F
Am-G

Am Am
C-Dm C-F E E

l Centro livre centro liv_re
l A minha mãe que me mandou

É preciso ter amor A minha mãe que me mandou -

Am
Am
Am
Am-G C-Dm C-F E E

C

Minha mãe prenda querida
Minha mãe prenda queri_da

Minha mãe prenda querida

Estou com vós eterna vida
Estou com vós eterna vida

Estou com vós eterna vida

Currupipipiracuá
Eu devo chamar aqui -

Eu devo chamar aqui

d.c.

C

G

Am

B07 Germano Guilherme #51 - Pedi licença a mamãe
C
G
Dm h?

Am Am
C

F
h?
Dm C

E
G

E
Am Am

l Pedi licença a Mamãe l da princesa Soloí_na,

para um presente eu te dar encantar, encantar -

l Dou-te este presente, l que a princesa Soloí_na

agora eu vou te dizer tem prazer, tem prazer -

l Dentro deste jardim l uma flor pequeni_na

agora eu vou te mostrar como bril_ha e_faz brilhar -

l O brilho desta flor l a princesa Soloí_na

agora vou te mostrar encantar, encantar -

B08 Joao Pereira #33 - Eu estou aqui
-Em Em
Em
-Em Am-C C-

F
Am-Em Dm G-

l Eu estou aqui eu estou aqui l Quem trabalha Deus ajuda

Na luta do trabalho
E sem trabalho ninguém tem nada

l - Trabalhem trabalhem
l Quem trabalha sempre tem

Vamo(s) aproveitar o tempo
A nossa mãe que nos quer bem

l Aproveite(m) aproveite(m) l Com amor em nossa mãe

Para trabalhar mais menos
E firmeza no pensamento

l Vamos trabalhar vamos trabalhar - Que o tempo está chegado
É nossa mãe mais nosso pai
l E é quem nós temos por nós
l Vamos compreender vamos ter amor- Esta luz nos alumiando
l Todos fi_quem sabendo
Que existe_um pai soberano

B09 Padrinho Alfredo #2 - Ciranda Do Santo Daime
Am Em Am Em
Am C
Am
Am C
Am

G
D Em
Am Em Am C
Am Em C
Am

|O que Papai me de_u
Gira! Gira! Criancinha Gira!
Gira! Gira! Criancinha Gira

Mamãe consagrou Na Ciranda do amor Que a Virgem mãe mandou -

|O que mamãe me dis-se
Gira! Gira! Caboclinha Gira!
Gira! Gira! Caboclinha Gira!

Papai confirmou Gira na Gira do amor Na gira que Deus mandou -

|O velho Tempo pas_sa
Novo Mundo Novo povo
Novo Mundo Novo povo

Novo tempo chegou Nova Era, e um Novo Professor Nova Era, e um Novo Professor -

d.c.

B10 Ana de Souza #26 - Vai zelando seu jardim
C G a a Fa
CGa a F
FGa F C C G a
|Vai zelando seu jardim
|Vai zelando seu jardim

Vai zelando com amor Que_ eu sou seu defensor -

|Vai zelando seu jardim
|Vai zelando seu jardim

Cantando_a sua_alvora_da
Rogando pela humanida_de

|Estou juntinho a ti |Estás perto de mim

E eu sou o teu gui_a
E da sempre Virgem Mari_a

Mas é batalhado_ra
|Tu és uma sofredora
|Aqui dentro do meu poder Você tem as coisas bo_as
d.c.

