
O	  Jardim	  da	  Rainha	  

Jordana	  de	  Melo	  e	  Souza	  



1.	  Rainha	  Iemanjá	  
	  	  
Lua	  de	  prata	  brilha	  na	  noite	  estrelada	  
Verde	  esmeralda	  na	  floresta	  faz	  brilhar	  
As	  nuvens	  brancas	  como	  seres	  encantados	  
Se	  aproximando	  no	  vento	  que	  vem	  do	  mar	  
	  	  
Do	  oceano	  se	  levanta	  esta	  presença	  
Iluminada	  da	  Rainha	  Iemanjá	  
Poderosa,	  alta	  como	  uma	  montanha	  
De	  águas	  santas,	  rosas	  brancas	  a	  beira	  mar	  
	  	  
Iemanjá	  tem	  o	  poder	  encantado	  
De	  amansar	  e	  aliviar	  os	  corações	  
Vem	  chegando	  com	  seu	  brilho	  delicado	  
Lavando	  as	  mágoas	  nas	  águas	  da	  purificação	  
	  	  
Purifica	  emoções	  e	  senHmentos	  
Leva	  os	  tormentos	  para	  o	  fundo	  do	  mar	  
Deixa	  limpo	  com	  suaves	  águas	  claras	  
Abençoadas	  pelas	  sereias	  Oxumarás	  
	  	  
Iemanjá	  abençoe	  a	  sua	  filha	  
Com	  o	  seu	  poder	  dai-‐lhe	  a	  vossa	  proteção	  
Dai-‐lhe	  fé,	  amor	  e	  entendimento	  
Pra	  que	  ela	  possa	  conhecer	  sua	  missão	  
	  	  
Sois	  mãe	  das	  águas	  vós	  sois	  mãe	  verdadeira	  
És	  a	  potência	  e	  o	  brilho	  da	  lua	  nova	  
Manifestada	  no	  poder	  dos	  oceanos	  
Vós	  me	  ensina	  a	  cantar	  com	  vosso	  encanto	  
Sou	  vossa	  filha,	  eternamente	  aqui	  estou	  
Uma	  aprendiz	  no	  caminho	  do	  amor	  
	  	  
Sou	  a	  força	  e	  o	  poder	  dos	  oceanos	  
Sou	  tua	  mãe,	  sou	  tua	  professora	  
Confia	  em	  mim,	  segura	  a	  minha	  mão	  
Para	  seguirmos	  juntas	  em	  sua	  missão	  
És	  minha	  filha,	  faz	  parte	  do	  meu	  reino	  
Seja	  bem	  vinda	  ao	  seu	  caminho	  verdadeiro	  
	  



2.	  TRANSFORMACÃO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Ofert.	  Nonata)	  
	  	  
O	  fogo	  tem	  o	  poder	  
De	  queimar	  para	  transformar	  
Destruir	  para	  criar	  
A	  nossa	  Mãe	  é	  quem	  nos	  dá	  
	  	  
A	  nossa	  Mãe	  é	  quem	  nós	  dá	  
O	  poder	  da	  transformação	  
Que	  está	  na	  natureza	  	  
E	  em	  toda	  criação	  
	  	  
O	  vento	  é	  o	  movimento	  
Que	  transforma	  a	  cada	  momento	  
Ele	  vem	  nos	  ensinar	  
Na	  vida	  confiar	  
	  	  
A	  vida	  está	  em	  tudo	  
Ela	  é	  quem	  nos	  ensina	  
Para	  sempre	  eu	  quero	  estar	  
A	  aprender	  com	  seus	  ensinos	  
	  	  
Vai	  queimando,	  vai	  curando	  
Infinita	  transformação	  
Aprendendo	  com	  a	  natureza	  
Estamos	  louvando	  a	  nossa	  Mãe	  
	  	  
A	  nossa	  Mãe,	  sempre	  agradeço	  
Por	  tudo	  que	  nos	  ensina	  
Aqui	  peço	  proteção	  
A	  sua	  sabedoria	  divina.	  



3	  .GRANDE	  DEUSA	  MÃE	  
Oh	  Grande	  Deusa	  Kali	  
Oh	  minha	  Grande	  Mãe	  
Me	  ensina	  a	  ser	  filha	  
Junto	  com	  minhas	  irmãs	  
	  
Sua	  força	  vem	  da	  Lua	  
Vem	  da	  Terra,	  vem	  do	  Sol	  
Vem	  de	  toda	  natureza	  
Essa	  força	  que	  habita	  em	  nós	  
	  
Sois	  a	  vida	  ,	  sois	  a	  morte	  
A	  criação,	  a	  destruição	  
Sois	  vós	  que	  me	  ensina	  
A	  confiar	  na	  transformação	  
	  
O	  Grande	  Deusa	  Mãe	  
Peco	  a	  vós	  que	  me	  ensine	  
A	  ter	  firmeza	  e	  ter	  amor	  
Pra	  nesse	  mundo	  eu	  trabalhar	  
	  
Em	  toda	  criação,	  	  
com	  amor	  vós	  vem	  me	  ensinar	  
Que	  o	  nosso	  grande	  tesouro	  
É	  aprendermos	  a	  amar	  
	  
Com	  toda	  humildade	  
A	  vós	  peço	  proteção	  
Para	  vós	  sempre	  me	  guiar	  
Para	  eu	  cumprir	  minha	  missão	  
	  
Vós	  sois	  a	  minha	  guia	  
O	  meu	  espírito	  de	  luz	  
Sois	  vós	  quem	  me	  determina	  
E	  sois	  vós	  quem	  me	  conduz	  
	  
Sois	  Rainha	  da	  Floresta	  
Das	  águas,	  do	  fogo	  e	  do	  ar	  
Sois	  Rainha	  de	  toda	  existência	  
Sois	  a	  divina	  energia	  a	  pulsar	  
	  
Para	  sempre	  a	  ensinar	  
Com	  amor,	  eu	  hei	  de	  aprender	  
Sois	  Clara,	  sois	  Kali,	  sois	  Gaia	  
És	  o	  princípio	  eterno	  da	  vida	  
	  
	  

4.	  Forças	  CriaGvas	  
Chamo	  a	  força	  do	  amor	  
Chamo	  a	  força	  da	  vida	  
Chamo	  as	  forças	  criaHvas	  
Da	  sagrada	  mãe	  divina	  
	  	  
Mãe	  de	  todo	  o	  universo	  
Mãe	  de	  toda	  natureza	  
Está	  sempre	  a	  manifestar	  
Vossa	  divina	  beleza	  
	  	  
Ilumina	  minha	  mãe	  
Toda	  essa	  ilusão	  
Venha	  com	  vosso	  santo	  amor	  
Iluminar	  meu	  coração	  
	  	  
Daime	  a	  força,	  daime	  o	  amor	  
Do	  santo	  poder	  criador	  
Para	  com	  fé	  e	  confiança	  
Eu	  sempre	  dar	  louvor	  
	  	  
Dá	  louvor	  ao	  criador	  
As	  suas	  forças	  criaHvas	  
Para	  sempre	  manifestar	  
Em	  toda	  minha	  vida	  
.	  



5.Caminho	  do	  amor	  
(Ofert.	  Mad.	  Rita)	  
Eu	  peço	  a	  Deus	  nas	  alturas	  
Para	  vós	  me	  iluminar	  
Limpai	  o	  meu	  coração	  
Para	  o	  amor	  habitar	  
	  	  
Limpando	  o	  meu	  coração	  
Jesus	  pode	  nascer	  
O	  Sol	  pode	  brilhar	  
O	  amor	  divino	  crescer	  
	  	  
Eu	  peço	  a	  mãe	  divina	  
Para	  sempre	  me	  ensinar	  
Para	  eu	  ser	  uma	  filha	  sua	  
E	  na	  terra	  eu	  culHvar	  
	  	  
CulHvar	  o	  santo	  amor	  
Que	  está	  na	  floresta	  e	  no	  mar	  
No	  fogo	  e	  no	  ar	  tão	  sagrados	  
Os	  4	  elementos	  a	  ensinar	  
	  	  
O	  mãe	  vós	  é	  quem	  me	  nutre	  
Me	  dá	  todo	  alimento	  
Nas	  plantas	  da	  floresta	  sagrada	  
Adquiro	  o	  conhecimento	  
	  	  
Nunca	  mais	  eu	  vou	  esquecer	  
Que	  de	  tudo	  eu	  devo	  lembrar	  
Sei	  que	  tudo	  habita	  em	  mim	  
Só	  preciso	  procurar	  e	  lembrar	  
	  	  
A	  minha	  memória	  divina	  
Que	  o	  Mestre	  tanto	  ensinou	  
E	  o	  meu	  papai	  SebasHão	  
O	  legado	  ele	  deixou	  
	  	  
Meu	  padrinho	  e	  avó	  tão	  querido	  
A	  vós	  eu	  peço	  perdão	  
Por	  tudo	  que	  é	  de	  ruim	  
Que	  deixo	  entrar	  no	  coração	  
	  	  

Ao	  padrinho,	  ao	  Mestre	  e	  a	  Rainha	  
Eu	  peço	  com	  humildade	  
Para	  vós	  sempre	  me	  guiar	  
Com	  vossa	  divina	  verdade	  
	  	  
Agradeço	  por	  tudo	  que	  tenho	  
E	  quero	  sempre	  merecer	  
Esse	  amor	  tão	  divino	  
Para	  sempre	  permanecer	  
	  	  
Aqui	  eu	  peço	  proteção	  
A	  toda	  minha	  família	  
Matriarca	  vovó	  e	  madrinha	  
A	  santa	  rainha	  Rita	  
	  	  
Vovó	  vós	  sois	  professora	  
Do	  amor	  e	  do	  divino	  perdão	  
Que	  a	  vossa	  sabedoria	  
Seja	  transmiHda	  a	  minha	  mãe	  
	  	  
Minha	  madrinha	  e	  o	  meu	  padrinho	  
Meu	  papai	  e	  minha	  mamãe	  
Quero	  sempre	  agradecer	  
E	  lembrar	  que	  somos	  todos	  irmãos	  
	  	  
Agora	  vamos	  trabalhar	  
Firmando	  na	  união	  
Para	  honrarmos	  o	  legado	  
Do	  nosso	  pai	  SebasHão	  
	  	  
Nunca	  mais	  eu	  hei	  de	  esquecer	  
O	  que	  Deus	  me	  mostrou	  sobre	  mim	  
Eu	  sou	  filha	  da	  rainha	  
E	  a	  Terra	  é	  o	  seu	  jardim	  
	  	  
Para	  sempre	  eu	  vou	  culHvar	  
Esse	  amor	  tão	  divino	  
Louvando	  a	  Deus	  nas	  alturas	  
Sei	  agora	  que	  é	  este	  o	  meu	  caminho	  
	  


