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1. O CAMINHO DA PUREZA

Oh meu Deus de amor e bondade santa 
Oh meu Deus de amor e poder infinito  
Oh meu Deus de amor e perfeição eterna 
Vem aqui, vem curar vossos filhos 

Nos livrai de todo mal 
Não nos deixe cair em tentação  
Nos protegei nos guiai, Senhor  
Aqui no mundo da ilusão

Nos ensinai da caminho da pureza 
Nos livrai de todas incertezas  
Nos ensina a confiar, Senhor  
No vosso Santo poder  
No poder do vosso Amor

✡ ✡ ✡

1. THE PATH OF PURITY 

O my God of love and kindness 
O my God of love and infinite power 
O my God of love and eternal perfection 
Come here, come heal your children

Deliver us from all evil 
Don’t let us fall into temptation 
Protect us and guide us, Lord  
Here in the world of illusion

Teach us the path of purity 
Deliver us from all uncertainties 
Teach us to trust, Lord 
In your Holy power 
In the power of your Love 

✡ ✡ ✡



2. TEMPOS TENEBROSOS
(Mad. Rita)

Os tempos estão tenebrosos 
Aonde se olha é dor e sofrimento 
É o que dá viver sem Deus 
Sem escutar sua palavra e cumprir seus  
mandamentos

Aonde está Fé? Onde está o Amor?  
Onde está a Verdade? 
É a mentira e maldade a imperar 
Ninguem tem mais vergonha de errar e se sujar  
É a violencia e a corrupção açoitando as 
famílias, as cidades e a naçao

Até a pobre da Mae Natureza 
Esta perdendo sua graça, seu vigor, sua beleza  
Aonde está o canto dos passarinhos?  
Onde estão as florestas?  
Onde estão as borboletas? 

O planeta continua se aquecendo 
O mar se acidificando, a vida desaparecendo! 
Ninguém se importa com o que esta havendo 
Simplesmente ignorando o que esta acontecendo 

O que seré das gerações do porvir? 
Se quando chegarem a terra a vida não mais existir? 
Como existia desde quando começou 
Em equilíbrio e harmonia com aquele que a criou

➥

2. DARK TIMES
(Mad. Rita)

The times are dark 
Everywhere you look is pain and suffering 
It’s what happens when you live without God  
Without listening to His word  
Or fulfilling His commandments

Where is the Faith? Where is the Love? 
Where is the truth? 
It’s the lie and evil that rules 
Nobody has shame to err or be unclean  
Its violence and corruption whipping the families, 
the cities and the nation

Even poor Mother Nature 
Is losing her grace, her vigor and her beauty 
Where is the chant of the birds? 
Where are the forests? Where are the butterflies? 

The planet continues to warm up 
The sea is acidifying, life is disappearing 
No one cares with what is going on 
Simply ignoring what is happening

What will become of the future generations? 
If when they arrive on earth the life doesn’t exists? 
As it existed since the beginning 
In equilibrium and harmony with that was 
created it

➥



My hope is that God knew 
What was going to happen when he created 
the beast within man 
Proud, egotistical and arrogant  
Aggressive and domineering, stubborn, ignorant 

Even so 
God loved His creation 
And sent Jesus Christ 
To announce Salvation

More than ever and to light the Torch of Faith! 
Illuminating the hope that everything is 
as God wants 
Everything shakes until man humbles himself 
Learns to obey, love and respect

✡ ✡ ✡

Minha esperança é que Deus sabia 
O que ia acontecer quando criou o bicho homem 
Ser orgulhoso, egoísta e arrogante 
Agressivo e prepotente, teimoso, ignorante 

Mesmo assim 
Deus amou sua criação 
E enviou Jesus Cristo 
Para anunciar a Salvação

Mais do que nunca e acender a Tocha da Fe! 
lluminando a esperança de que tudo é 
como Deus quer 
Tudo balança ate o homem se humilhar 
Aprender a obedecer a amar e respeitar

✡ ✡ ✡



3. O DAIME LAVA A MINHA ALMA

O Daime lava a minha alma 
Não apenas lava mas também me veste 
Com a vestimenta da doutrina 
Que me aqueces e me protege

O Daime cura o meu corpo 
E clareia minha mente 
O Daime dá meu pronto-socorro 
E me mantém consciente

O Daime dá minhas disciplinas  
Para eu andar direitinho 
Puro e limpo e satisfeito  
Pisando no meu caminho

O meu caminho quem abriu  
Foi meu Padrinho Sebastião  
Oh, meu Deus que felicidade!  
Ter conhecido o meu São João

Mil novecentos e vente 
Foi quando nasceu o Nobre Missionário 
Agora daqui a três anos 
Vou festejar o seu Centenário 
E cantar o seu forte hinário 
No dia do seu aniversário 

✡ ✡ ✡

3. THE DAIME WASHES MY SOUL

The Daime washes my soul 
Not only washes but also dresses me 
With the vestment of the Doctrine  
That warms me and protects me 

The Daime heals my body 
And clarifies my mind 
The Daime give me my first aid 
And keeps me conscious

It also gives me my disciplines 
So that I walk on teh straight and narrow 
Pure and clean and satisfied  
Stepping on my path 

Who opened my path 
Was my Padrinho Sebastião 
Oh, my God what happiness! 
To have known my Saint John

1920  
Is when the Noble Missionary was born 
From here on in three years 
I will celebrate his Centennial 
And sing his strong hinário 
On the day of his anniversary

✡ ✡ ✡



4. 

Tô falando com você 
Você não olha pra mim 
Sei que não pode me ver 
Mas por enquanto é assim 
Você veio se curar 
Bem aqui no meu jardim 
É o jardim das medicinas 
Que veio para inaugurar 
É o primeiro paciente 
Que veio aqui se tratar

Neste jardim tem amor 
Tem poder e tem magia 
Com a luz do resplendor 
A floresta toda brilha 
Cada planta é um rémedio 
Cada folha uma solução 
Para os problemas de saúde 
De mim e os meus irmãos 
Tanta bondade aqui nas matas 
Recebo com gratidão

➥



Neste jardim tem poder 
Conhecimento ancestral 
Das plantas sagradas 
Do reino medicinal 
Quando a miração abriu 
O jardim era um hospital 
Os pajés eram os medicos 
As plantas seus remédios 
Iniciaram meu tratamento 
Num estudo muito sério

 

✡ ✡ ✡



5. 

Estou vendo clarear 
Estou vendo clarear 
Esta luz iluminar 
Estou vendo clarear…

A floresta toda brilha 
No encanto da magia 
Na magia do encanto 
A floresta toda brilha

Cada árvore tem seu anjo 
Cada planta seu espírito 
Cada flor é um sorriso 
Cada fruto é uma benção

Estou vendo clarear 
Estou vendo clarear 
Esta luz iluminar 
Estou vendo clarear…

As plantas estão crescendo 
As árvores vão subindo 
Os cipós se entrelaçam 
As flores vao se abrindo

Passarinho está cantando  
O golfinho tá nadando 
Os besouros vao zumbindo 
Beja-flor está voando

➥



A aranha tá tecendo 
A onça tá caçando 
O dia vem amanhecendo 
Cobra grande se encantando

Estou vendo clarear 
Estou vendo clarear 
Esta luz iluminar 
Estou vendo clarear…

A floresta toda canta 
A floresta toda vibra 
A floresta viva 
Dá vida a quem tá vivo

A floresta toda cheira 
O perfume das essencias 
Penetra minha consciência 
Como uma revelação 
Me dão minhas curas 
Me dão minha saúde 
Faz o meu coração 
A morada das virtudes 

São os Nipãe Yushinhã  
São os Nipãe Yushinhã  
Sao os Nipãe Yushinhã  
Nipãe Yushinhãaarrêêê... 

➥



Agradeço a bondade 
Da cacique desta aldeia 
E a generosidade 
Dos reinos da natureza  
Ela é guerreira 
Da força espiritual 
Ela é herdeira 
Do saber ancestral 

São os Nipãe Yushinhã  
São os Nipãe Yushinhã  
Sao os Nipãe Yushinhã  
Nipãe Yushinhãaarrêêê...  

✡ ✡ ✡










