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01 OH! MEU DIVINO PAI
______________________________

02 VOU SEGUINDO
______________________________

Marcha – 3X

Marcha – 3X

Oh! Meu divino pai
Vós mandou me chamar
Eu vivo aqui sozinha
Saí a procurar

Eu vou seguindo, eu vou seguindo
Os meus passos com razão
Que o poder de Deus é grande
É da Virgem da Conceição
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03 EU VIVO NESTE MUNDO
______________________________

04 JESUS CRISTO
______________________________

Marcha

Marcha

Eu vivo neste mundo
Com prazer e alegria
Viva Deus no céu
E a sempre Virgem Maria

Jesus Cristo veio ao mundo
Com uma bandeira na mão
Consagrando vosso filho
Para dar a salvação

A sempre Virgem Maria
É quem vem nos ensinar
É quem dá o reino da santa glória
Para nós todos se salvar

A virgem mãe divina
Saiu com uma moeda na mão
Ajudando os vossos filhos
E alimpando os corações

Para nós todos se salvar
Seguindo nesta aventura
Com o poder da virgem mãe
Não sair dessa doçura

Jesus Cristo Redentor
Quero vosso amor
Saiu do balanço do mar
Para nos dar outro valor

O mestre que nos ensina
Pede para nós acordar
Seguindo na linha direita
É muito fácil de encontrar
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05 MINHA MÃE É DIVINA
______________________________

06 MINHA MÃEZINHA QUERIDA DO CÉU
______________________________

Marcha

Marcha

Minha mãezinha querida do céu
Vós acarinha nós todos
Eu peço a minha mãezinha
Pelo vosso amor

Minha mãe é divina
Jesus Cristo salvador
Meu mestre a vós eu peço
Conforme eu merecer

Para nos dar o dom do conforto
Junto com o meu professor
Para nós seguir nos ensinos
De Jesus Cristo Redentor

Vós me dê meu seguimento
Para eu ir ao trono de Deus
Tu segue o teu caminho
Cumprindo a sua obrigação

Eu convido os meus irmãos
Para nós afirmar esta união
Para nós seguir na linha
Do nosso Juramidam

Não será muito difícil
Você entrar nesse salão
O salão do vosso pai
De primor e maravilha

O senhor Juramidam
Ele é o filho querido
Para nós seguir com ele
É preciso nós ter harmonia

Todos que lá chegar
Dando viva a nossa chefia
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07 O MEU MESTRE ME ENTREGOU
______________________________
Marcha

O meu mestre me entregou
Minha firmeza e amor
Minha fé, minha esperança
E a luz do resplendor

08 A MINHA LUZ É PRESAL
______________________________
Marcha

A minha luz é Presal
Ela vem do poder divinal
Quem me deu foi a minha mãe
Com a força do soberano

Eu sigo a minha linha
Que meu pai me ordenou
Com esta divina luz
E o meu mestre ensinador

Eu digo aos meus irmãos
Que veremos a nossa luz
E a nossa luz é divina
Ela é o poder de Jesus

Eu vim para esta casa
Do brilho do amor
Fazendo as minhas preces
Para dar grandes louvores

Você entregou vosso mestre
Porque ele é uma cruz
Nós zelando este cruzeiro
Nós temos santa doçura

O meu mestre é permanente
Ele é meu protetor
Com a força do divino
E o poder superior
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09 EU SIGO
______________________________

10 SIGO MINHA LINHA
______________________________

Marcha - 2X

Marcha

Eu sigo a minha linha
Com a verdade na mão
Fazendo as minhas preces
E alimpando o meu coração

Eu sigo, eu sigo, eu sigo
Os meus passos na floresta
Fui no pé de Jagube
Para apresentar a meu mestre

Esta verdade amorosa
Conforta toda nação
Porque é os poderes divinos
Da virgem da Conceição

Cheguei lá eu encontrei
O meu mestre recostado
Ele disse para mim
A tua vida já encontraste

Dou viva ao pai eterno
E ao nosso Juramidam
Recebo a minha luz
Com toda a consagração
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11 A RAINHA DA FLORESTA
______________________________

12 EM PÉ FIRMADO
______________________________

Marcha

Marcha

Eu estava em pé firmada
Olhando o primor do meu pai
Minha mãe estava dizendo
Que nós todos somos iguais

A rainha da floresta
Foi quem veio me entregar
Os poderes divinos
Do reino celestial

Com meu pai eu estou afirmada
Que ele é minha coluna
Meu mestre estava de lado
Com os primores desdobrados

Eu sigo é com o meu mestre
Eu sigo é com amor
Piso firme com alegria
Para dar grandes louvores

Eu vim para esta casa
Meu pai foi quem me enviou
Para mim conhecer os primores
Do meu divino salvador
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13 DEUS É O NOSSO PAI
______________________________

14 VOU SEGUINDO MEUS PASSOS
______________________________
Marcha

Marcha – 3X

Vou seguindo os meus passos em frente

Com amor no coração
Vou cantando a meu mestre
A Virgem da Conceição
Deus é nosso pai
Taí, taí, tá, tá
Deus é nosso pai
Tá, tá, tá, tá, tái

Minha mãe, minha rainha
A dona dessa missão
Eu peço a vós o conforto
Para mim e os meus irmãos

Êh! Meu Deus

Vamos todos trabalhar
Com amor no coração
Eu quero todos reunidos
Aqui dentro do salão
A meu mestre eu apresento
Esta divina cruz
É divina nas alturas
Do nosso pai criador
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15 PALAVRAS DO PAI CRIADOR
______________________________
Marcha

Para nos trabalhar
Sem a nada temer
Eu rezo prece, eu rezo prece
Tudo eu hei de vencer

Com as palavras do pai criador
Vai, levante essa torre
A rainha da floresta
É a minha protetora
Eu vou seguindo, eu vou seguir
Eu vou seguindo com a minha devoção

Que eu serei eternamente
Vencedor aqui dentro da sessão

Agora que eu apresento
Esta estrela do pai criador
Alimpando os corações
Para nós ir ao salvador
Esta divina estrela
Que o divino pai nos dá
Para mim e os meus irmãos
Para todos nós cantar

Eu vim para esta casa
Foi meu pai quem me mandou
Meu mestre me recebeu
Para me dar o meu valor
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16 ALVORADA
______________________________

17 PARCELAS DIVINAS
______________________________

Marcha

Marcha

Eu vou cantar minha alvorada
Que o divino pai me deu
Sou o chefe ??????
Aqui o chefe sou eu

Em parcela divina andamos
Em parcela divina de amor
Em parcela divina do nosso pai
Em parcela divina do senhor

O amor que vem do Sol
É para todos nós conhecer
E viver com alegria
E amar esse poder

Em parcela divina de rosa
Em parcela divina de paz
Em parcela divina eu consagro
Em parcela divina eu nado

A minha mãe tão poderosa
Nas alturas onde ela está
Ela entregou ao nosso mestre
Para ele nos ensinar
Minha mãe, minha rainha
É quem me dá todo primor
Ela entregou ao nosso mestre
Que ele é o nosso salvador
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18 AMOR EU TENHO
______________________________
Marcha

Amor, eu tenho amor
Amor para te dar
Amor para te dar
E a toda humanidade

Todos tem o tempo
Da Virgem da Conceição
????????
E gravar no coração
Meus irmãos vou apurando
E alimpando os corações
Para todos se unir
Na casa da virgem mãe

Vá sempre me ouvindo
Fazendo as suas preces
Está juntinho a mim
E da rainha da floresta

Vai seguindo e vai cantando
Fazendo a declaração
Quero todos reunidos
Aqui dentro do salão

Meu mestre a vós eu peço
Eu peço de coração
Não peço só para mim
Eu peço para os meus irmãos

O presidente fala
O mestre tem que vir
Suas palavras vão subir
Com a sempre Virgem Maria
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19 VOU ME EMBORA
______________________________

20 TENHA CALMA
______________________________

Marcha

Marcha

Vou me embora, vou me embora
Vou me embora do jardim
Deus e Jesus Cristo
É quem vai no meu caminho

Tenha calma e paciência
Se lembre de papai
Tu prepara o seu jardim
Com força de vontade

O mestre que nos ensina
E manda eu cantar
Me manda aquele alegre
E viver no bem estar

Tu sois uma estrela
Guiada pelo Sol
Com o poder divinal
Contigo ninguém ??????

Minha mãe, minha rainha
A dona desta missão
Aumentou a minha vida
E o rei Juramidam

Eu te dou esta flor
Que nasceu no seu jardim
Hoje papai trouxe amor
Você já me ????

Trabalhe, trabalhe, trabalhe
Que tu é vencedora
Enfrente com coragem
Que tu tem seu defensor
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21 FIQUE FIRME
______________________________
Marcha

Fique firme em seu lugar
Zelando o que eu te entreguei
Vai zelando o meu jardim
Zelando e olhe para mim

Se lembra, se lembra
Do que mais eu já te entreguei
Porque quando eu te entreguei
Tudo é seu, tudo é seu

Com firmeza eu te entreguei
Com firmeza tu tem amor
Com firmeza tu tem certeza
Que eu sou teu pai criador

Você nunca desprezou
Não entregou a ninguém
Ninguém dá o seu valor
O seu valor sou eu quem tenho

Vai zelando o meu jardim
Com muitas flores perfumosas
Eu espalho o meu perfume
E cubro todos de rosa
???????????
??????????
Aí ninguém coloca
Outra em seu lugar
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Ninguém soube desmanchar
?????
Eu baixo a disciplina
E sei o que eu vou fazer
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22 SOU EU
______________________________
Marcha

Sou eu, sou eu, sou eu
Quem zela o meu jardim
Eu zelo o meu jardim
Com prece e com carinho

Quando eu receber
E a virgem mãe me entregou
Sua cadeira, sua patente
Do nosso pai criador

Siga o seu caminho
Cantando com alegria
Estás perto de mim
Da sempre Virgem Maria

Não tenho fingimento
Sou limpa de coração
Vamos todos se unir
Vamos prestar atenção

Dourado é meu pai
???? ele mantém maravilha
Dourada é sua estrela
Que me guia ?????

Eu já te dei
E vou arrematar
Deus abençoe a todos
Com sua luz de cristal
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23 OH! MEU DIVINO PAI
______________________________

24 O MENSAGEIRO
______________________________

Marcha

Marcha

Oh! Meu divino pai
Olhe bem minha saúde
Deus lhe abençoe
E lhe cubra de virtude

Eu sou o mensageiro
Dono do jardim
Você me cede o brilho
A vós eu peço assim

Oh! Minha virgem mãe
Vós me dê minha saúde
Se firme para trabalhar
Que nada vai lhe faltar

Oh! Minha virgem mãe
A dona desta missão
Vós nos dê nossa saúde
Vós nos dê o santo perdão

Sou eu que estou dizendo
Não vai se assustar
Você leva esta mensagem
Aos seus irmãos apresentar

Você vão seguindo
Nesta direção
De mim você tem tudo
Tem o santo perdão

Você não se incomode
O que fazem com você
Eu vejo tudo embalançar
Eu vejo tudo estremecer

Você me pede o brilho
Eu te dou assim
Vai cantando vosso brilho
Vosso amor do jardim
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25 CONCENTRAÇÃO
______________________________
Marcha

Você vai seguindo
Em concentração
??????
E trabalhando pelos seus irmãos

Eu sou o brilho
Eu te digo assim
Vai catando nosso brilho
Nosso amor do jardim

Aqui nesta missão
Eu ensino é a trabalhar
A todos meus irmãos
Para todos lá chegar

Eu sou amor
Eu te digo assim
Vai cantando nosso amor
Nosso brilho do jardim

Jesus Cristo veio ao mundo
Com seu livro na mão
Ele veio para nos dar ????
Aqui nesta missão
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26
VAI ZELANDO O SEU JARDIM
______________________________

27 JESUS CRISTO
______________________________

Marcha

Marcha – 3X

Vai zelando seu jardim
Vai zelando com amor
Vai zelando seu jardim
Que eu sou seu defensor
Jesus Cristo Redentor
Pelo vosso santo amor
Vamos adorar a Jesus Cristo
Que ele é o nosso salvador

Vai zelando seu jardim
Cantando a sua alvorada
Vai zelando seu jardim
Rogando pela humanidade
Estou juntinho a ti
E eu sou o teu guia
Estás perto de mim
E da sempre Virgem Maria
Tu és uma sofredora
Mas é batalhadora
Aqui dentro do meu poder
Você as coisas boas
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