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01 O NOSSO PAI É SOBERANO
______________________________

02 PRELEÇÃO
______________________________

Marcha

Marcha

O nosso pai é soberano
É supremo e é criador
O vosso filho Jesus Cristo
É o nosso salvador

Eu vou chamar os meus irmãos
Para virem apreciar
Escutar uma preleção
Que eu agora mando dar

A nossa mãe é soberana
É quem nos dá todo valor
É a rainha da floresta
Da onde vem todo primor

Eu aviso aos meus irmãos
Que todos prestem atenção
E grave bem na memória
Até o fim da preleção

O nosso pai para seus filhos
Ele tem tudo para dar
Ordenou ao nosso mestre
Com seus irmãos para festejar

Eu chamei os meus irmãos
Que a todos eu quero dizer
Que o divino pai eterno
Quem me deu este poder

O nosso pai ao nosso mestre
Ordenou para ensinar
A todos seus irmãos
Aqueles que procurar

Eu vim para este mundo
Foi meu pai quem me mandou
Para mim viver aqui
Como mestre ensinador
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A rainha minha mãe
Foi quem veio me ensinar
Eu perdoar os meus irmãos
Para meu pai me perdoar

Sempre eu digo aos meus irmãos
Mas não querem acreditar
Que somos filhos de Deus
E não podemos se julgar

A minha mãe me ensinou
Eu gravei no coração
Para meu pai me perdoar
Eu perdoar meus irmãos

Aconselho aos meus irmãos
Que sejam atencioso
Que os filhos do pai eterno
Não podem ser orgulhoso

Eu digo aos meus irmãos
Que nós devemos seguir
Para nós ser bem feliz
É preciso se unir

Eu digo aos meus irmãos
Que eu não vim para enganar
Quem zombar desta verdade
É para ver o corpo tombar

Tudo que já se passou
Isto foi porque Deus quis
Se não vivermos unidos
Não podemos ser feliz

Foi meu pai quem me mandou
Eu aqui para ensinar
Quem quiser seguir comigo
É preciso se humilhar
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Nós não temos outro caminho
A nossa estrada é esta
É amar ao nosso pai
E a rainha da floresta

Se eu quiser ir eu vou
Se eu não for posso mandar
Todos têm que obedecer
Sob pena de apanhar

Me vejo contrariado
Eu olho para o firmamento
Implorando ao pai eterno
Que firme meu pensamento

A disciplina já chegou
A tempo eu venho dizendo
Ninguém ligou importância
E o chicote está comendo

Vamos todos trabalhar
Vamos deixar de pobreza
Tudo junto a virgem mãe
Para nós é uma riqueza

Aquele que merecer
Devemos dar o seu dom
Não temos que reclamar
Tudo que Deus faz é bom

Essa riqueza é minha
Foi meu pai foi quem me deu
Junto a esta irmandade
Aqui o chefe sou eu

Eu convido aos meus irmãos
Na estrada para seguir
Que a escada é muito alta
E é preciso nós subir
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03 EU VIM PARA ENSINAR
______________________________
Marcha

Eu vim para ensinar
O nosso pai foi quem mandou
Eu ensinar os meus irmãos
A doutrina do salvador

Estou na estrada para seguir
E ir com todos meus irmãos
Os que quiserem acompanhar
A nossa linda preleção

Eu ensino é com amor
Dentro do meu coração
Quem me traz estes ensinos
É a Virgem da Conceição

A nossa mãe quer os seus filhos
Todos para trabalhar
Que estão todos dormindo
E é preciso acordar

O nosso pai que me mandou
Estou aqui para ensinar
Que o tempo é chegado
E todos devem aproveitar
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04 MEU DIVINO PAI ETERNO
______________________________

05 DECLARAÇÃO
______________________________

Marcha

Mazurca

Meu divino pai eterno
Vós me dê a santa luz
Para eu seguir neste caminho
Para sempre amém Jesus

Pedi licença a meu chefe
Me deu com muita atenção
Quem quiser pode escutar
Que eu faço a declaração

Minha mãe minha rainha
Vós me dê a santa guia
Para eu seguir neste caminho
Minha sempre Virgem Maria

Meu chefe me deu licença
Para hoje nós cantar
Para todos ver um milagre
Que eu tenho para mostrar

Eu vou entrar nesta estrada
Com amor no coração
Que eu trago a verdade pura
Para ensinar os meus irmãos

Eu vou seguindo nesta linha
Sem nunca me arrepender
Que dentro desta verdade
O meu chefe tem poder

Para ensinar os meus irmãos
Para todos aprender
Para que todos enxerguem
E todos possam compreender

Ao divino eu pedi
E a rainha para ordenar
Com vosso divino poder
Para meu chefe me curar
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O nosso chefe tem poder
E nós devemos ter amor
No coração ter firmeza
Que ele foi quem procurou

Meu chefe veio me curar
Que a rainha me mandou
Com o poder do pai eterno
E as forças do redentor

Vamos seguir os trilhos direito
Deixemos os caminhos errados
Que nós tendo esta firmeza
Seremos todos curados

Eu recebi esta cura
Com muita satisfação
Me acho hoje curado
Junto com meus três irmãos

Vamos ter fé na mãe divina
E no nosso pai criador
E no vosso eterno filho
E no nosso mestre ensinador

Foi em nome do meu chefe
Que ao divino pai eu pedi
Com o poder da mãe divina
Eu agora recebi

Viva a nossa rainha
E o nosso pai criador
Viva o vosso eterno filho
E o nosso mestre ensinador

Eu digo aos meus irmãos
Para todos ficar ciente
Que nós não merecemos nada
Sem o chefe ir na frente
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06 O NOSSO MESTRE TEM VALOR
______________________________

07 A RAINHA DA FLORESTA
______________________________

Marcha

Marcha

O nosso mestre tem valor
Dentro aqui desta verdade
Ele é quem nos apresenta
A nossa mãe de bondade

A rainha da floresta
Foi quem me deu esta luz
Para mim cantar com os meus irmãos
No dia que nasceu Jesus

O nosso mestre para nossa mãe
Ele é um filho querido
É por isso é que ela quer
Que nós seja todos unidos

Para nos remir e salvar
Ele nasceu neste dia
Vamos todos festejar
A Jesus filho de Maria

Ela apresenta ao nosso mestre
E ao nosso pai criador
Nós vivendo unido a ele
Nós temos outro valor

Jesus filho de Maria
Com o divino senhor Deus
Vamos cantar com amor
No dia que Jesus nasceu

A nossa mãe manda nos ensinar
Para nos tirar do engano
Para um dia nós saber
Que existe um pai soberano

Ele nasceu neste dia
Para vir nos ensinar
Para nós cantar com alegria
Nesta noite de natal
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08 EU PROVO COM OS MEUS IRMÃOS
______________________________
Marcha

09 O CHEFE QUE VEIO A TERRA
______________________________
Marcha – 2X

Eu provo com os meus irmãos
Que eu aqui nunca enganei
Todos que me procuraram
Sempre a verdade eu mostrei

O chefe que veio a Terra
Como mestre ensinador
Recebeu esta missão
Que a virgem mãe lhe entregou

Ainda que se arrependam
Não mando ninguém sair
Peço é conforto a meu pai
Para quem quiser seguir

Eu sigo nesta estrada
Que minha mãe me mandou
Cumprindo esta missão
Do vosso filho redentor

Só não posso é obrigar
Que isto não é possível
Pois eu digo para todos
Que aqui o centro é livre

Todos devem aprender
E bem amar no coração
A doutrina de Jesus Cristo
Que ele é o dono desta missão

Para todos meus irmãos
Sempre uma coisa eu digo
Que os filhos da rainha
Não devem encarar perigo

Jesus Cristo é meu mestre
Foi ele quem me ensinou
Dai-me força e dai-me amor
Que vós é o meu professor
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10 O DIVINO PAI MANDOU
______________________________

11 A VIRGEM MÃE PURÍSSIMA
______________________________

Marcha

Mazurca

O divino pai mandou
O mestre que nos ensina
Para todos nós conhecer
O valor desta doutrina

A virgem mãe puríssima
Mandou o mestre aqui
E ele veio para nos ensinar
Com amor e muita alegria
Todos nós devemos acompanhar

Eu convido os meus irmãos
Que queiram me acompanhar
Para seguir nesta verdade
Que eu recebo do astral

Acompanhemos meus irmãos
O nosso mestre ensinador
Que ele veio para nos ensinar
E a virgem mãe foi quem nos mandou

A escola está criada
Para quem quiser aprender
Obedecendo ao nosso mestre
E ao seu divino poder
Tem força superior
O mestre que nos ensina
Feliz de quem acredita
Nesta verdade divina
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12 O DIVINO PAI MANDOU
______________________________
Marcha

O divino pai mandou
O mestre nos ensinar
Vamos todos trabalhar
Para sempre acompanhar

Vamos todos com o nosso mestre
Que nos mandou
A nossa mãe divina
Com toda calma e muito carinho
A todos nós ele nos ensina

O mestre trabalhava
Se achava quase sozinho
Pediu a Jesus Cristo
Que abrisse este caminho

A nossa mãe manda nos ensinar
Que é para nos tirar do escuro
Que o mestre que nos ensina
Já está dentro do seu apuro

Vamos todos meus irmãos
Acompanhar este poder
Que ele roga ao nosso pai
Para nós não esmorecer
Jesus Cristo Redentor
E a sempre Virgem Maria
É a luz resplandecente
Dessa estrela que nos guia
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13 O GENERAL JURAMIDAM
______________________________

14 JESUS CRISTO REDENTOR
______________________________

Marcha – 2X

Marcha

O general Juramidam
Os seus trabalhos é no astral
Entra no reino de Deus
Quem tem força divinal

Jesus Cristo Redentor
É o dono destes ensinos
Mandou ao nosso mestre
Para seguir o seu destino

Este reino excelente
É para todos meus irmãos
Os que forem obedientes
E limpar seu coração

A sempre Virgem Maria
Foi quem veio lhe acompanhar
Mandou o vosso filho
Para sempre nos guiar

Neste reino de meu pai
É para mim com todos entrar
Os que obedecer os ensinos
E depois que se humilhar

Com prazer e alegria
Ele seguiu nesta linha
Muito alegre e satisfeito
Acompanhado com a rainha

Este reino de cristal
É um poder superior
Meu pai quer seus filhos limpos
Pois ele é o rei do amor

O nosso mestre nos ensina
Para nós viver neste claro
Quem não quiser seguir
Ficará no desamparo
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15 NOSSO MESTRE
______________________________
Marcha

Nosso mestre mandou conselho
Para mim receber
Mandou-me que eu publicasse
Para todos meus irmãos ver

O nosso mestre não se julga
Considera todos iguais
Ele nos manda que nós se firme
Que ninguém sabe aonde vai

Ele mandou me lembrar
E a todos meus irmãos
Que há muito tempo ele mandou
Gravar Deus no coração

Feliz de quem se conforma
Sempre o chefe está dizendo
Que o divino é soberano
E sabe o que está fazendo

A nossa mãe deu um aviso
Ao nosso mestre aqui na Terra
Para ele nos prevenir
Que nós estamos dentro da guerra
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16 SE MEUS IRMÃOS CONHECESSEM
______________________________
Mazurca

Foi aqui nesta missão
Que Jesus Cristo sofreu
Ele foi assassinado
Por engano dos judeus

Se meus irmãos conhecessem
Que eu sou o mestre ensinador
E vivo nesta missão
Que minha mãe me entregou

Nós devemos bem gravar
Com amor no coração
Que o sofrer de Jesus Cristo
É para nós termos a salvação

Meus irmãos se conformavam
Para seguir nesta linha
Para poder conhecerem
Que são filhos da rainha

Ele sofreu, sempre venceu
Com a grandeza divina
Ele sofreu, mas replantou
A vossa divina doutrina

Esta missão é divina
É de Jesus Cristo Redentor
Todos que acreditarem
Ver a luz do resplendor
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17 A RAINHA AO NOSSO MESTRE
______________________________
Marcha

Estamos dentro da batalha
Todos tem que guerrear
Encostado ao nosso mestre
Nós temos que triunfar

A rainha ao nosso mestre
Ela entregou todo poder
Para ele nos dar a luz
Para nós se defender

Vamos todos meus irmãos
E não devemos esmorecer
Que o mestre que nos ensina
Ele tem força e tem poder

Este poder quem mandou
Foi nosso rei onipotente
Para entregar ao nosso mestre
Porque ele é competente

Vamos enfrentar com coragem
Sem a nada nós temer
Porque Deus nos ajuda
E nós só temos é que vencer

Nós estava quase perdido
Nas trevas da escuridão
Com esta divina luz
Vamos sair da ilusão
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18 ESSA ESTRELA QUE NOS GUIA
______________________________

19 OH! VIRGEM MÃE DIVINA
______________________________

Marcha – 2X

Essa estrela que nos guia
Que o divino pai mandou
Com a sempre Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor

Marcha

Oh! Virgem mãe divina
Mandou nos ensinar
A conhecer esta luz
E ao divino pai amar

Recebemos com alegria
E devemos ter amor
Trabalha com firmeza
Para dar o seu valor

Mas não querem acreditar
Que existe este poder
Só se levam na ilusão
E ninguém trata de aprender

Esta semente boa
Que trouxe a nossa rainha
Para vir nos ensinar
Para nós seguir nesta linha

O divino pai eterno
É o dono deste poder
É quem dá força ao nosso mestre
Para o que ele quiser fazer

Todos que procuram
Esta luz vai enxergando
Porque aonde ele passa
O caminho vai limpando
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20 O NOSSO MESTRE VEIO
______________________________
Marcha

Estamos dentro da luz
Todos tem que acreditar
Que ele tem a disciplina
E pode disciplinar

O nosso mestre veio
Nos dar a luz do resplendor
A nós todos reunidos
Que o divino pai mandou

Oh! Virgem mãe divina
Vós é a nossa protetora
Dê conforto aos meus irmãos
Vós como mãe criadora

A rainha da floresta
Mandou o mestre nos dizer
Para nós sermos filho dela
Acreditar neste poder

Todos têm que se humilhar
É com amor no coração
Perante a este poder
Da Virgem da Conceição

Vamos todos meus irmãos
Aprender com alegria
A doutrina do redentor
Filho da Virgem Maria
A nossa mãe é soberana
Ela é mãe de piedade
O nosso mestre vai na frente
Nos mostrando esta verdade
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21 FANATIZADO
______________________________
Marcha

Meu mestre me recebeu
Que a rainha lhe entregou
Mandou-me que eu trabalhasse
Para eu ter o meu valor

Vivia fanatizado
Por toda esta ilusão
Pensando que ia direito
No caminho da perdição

Quem me guiou aqui
Foi a sempre Virgem Maria
Meu mestre me recebeu
Com prazer e alegria

A ilusão é riqueza
Que não engrandece ninguém
Antes faz é tirar
O valor que a gente tem

Todos nós que chegar
Na casa da mãe divina
Ela vem nos entregar
Ao mestre que nos ensina

Quando eu cheguei nesta casa
Do brilho do amor
A rainha da floresta
Ao meu mestre me entregou
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22 A LUZ QUE NOS ALUMIA
______________________________
Marcha

A luz que nos alumia
Do nosso pai criador
Com a sempre Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor

O nosso mestre vai na frente
Vai abrindo o caminho
Todos que lhe acompanhar
Ele não deixa sozinho

Patriarca São José
Companhia de Jesus
É um dos seres divinos
Que domina esta luz

Todos nós se reunindo
Todos dentro do serviço
Para seguir neste caminho
Não existe sacrifício

O nosso mestre é quem dá
Esta luz do resplendor
Para todos os seus irmãos
Que o divino pai mandou
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23 ESTE MESTRE QUE ESTÁ AQUI
______________________________
Marcha

A virgem mãe lhe deu poder
E lhe entregou vossa bandeira
E mandou ele nos dourar
Com vossas divinas estrelas

Este mestre que está aqui
Entre nós ele é uma flor
Com todo poder na mão
De Jesus Cristo Redentor

Recebemos meus irmãos
Com amor com alegria
Este prêmio de valor
Da sempre Virgem Maria

Desde o seu nascimento
Que ele trouxe o seu valor
Com a virgem mãe puríssima
Que o divino pai talhou

Divino pai é soberano
E a Virgem da Conceição
Jesus Cristo é o nosso mestre
Nos estende as vossas mãos

Divino pai foi quem lhe deu
E não tem quem possa tomar
Mandou ele e seus irmãos
A São João festejar
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24 MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO
______________________________
Marcha – 2X

Meu mestre a vós eu peço
Porque devo pedir
Que eu sou filho da rainha
E com vós eu quero seguir

Meu mestre a vós eu peço
Eu sei que vós tem poder
Porque vós é quem nos ensina
E nós devemos obedecer

A rainha da floresta
É mãe do meu coração
Ela é quem me dá força
E conforta a mim com os meus irmãos

Meus irmãos ao nosso mestre
Nós devemos se humilhar
Que ele faz os rogos seus
Para nós poder alcançar

Quem quiser seguir comigo
Faça concentração
Implorando ao pai eterno
E a Virgem da Conceição
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25 O AMOR DIVINO
______________________________

26 EU FIZ UMA VIAGEM
______________________________

Marcha

Marcha

O amor divino
Que o mestre nos entregou
Da nossa mãe soberana
E do nosso pai criador

Eu fiz uma viagem
Que meu mestre me mandou
A sempre Virgem Maria
Foi quem me acompanhou

Este amor divino
Nós devemos consagrar
Que é o amor de Jesus Cristo
Ele manda o mestre nos dar

Perguntou se eu tinha coragem
De cair dentro do mar
Quando eu disse que tinha
Ele mandou eu pular

O amor divino
Gravemos no coração
Que esta luz que o mestre dá
É para todos seus irmãos

Preparei-me e pulei
Com amor no coração
Do mundo eu me desprendi
Eu vou morrer na solidão

O amor divino
Da nossa mãe criadora
É o alimento do espírito
E da matéria sofredora

Meu mestre me deu conforto
E Jesus Cristo Redentor
Quando eu senti ao meu lado
Uma força superior
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Segui minha viagem
Pavor nenhum não senti
Terminado a viagem
Quando eu cheguei não vi

Ele foi me abraçando
Para com ele eu seguir
Meu general me segurou
Disse este veio foi pra aqui

Quando eu fui abrindo os olhos
Vi as luzes clarear
Estava dentro de um salão
Junto com meu general

Eu digo aos meus irmãos
Que todos nós podemos crer
Que dentro do poder divino
Tem tudo para nós ver

Aí tinha um trapaceiro
Querendo me conduzir
Eu disse a meu general
E ele não quis consentir
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27 PROCUREI ESTA VERDADE
______________________________

28 DEUS DO CÉU É NOSSO PAI
______________________________

Marcha – 2X

Marcha

Procurei esta verdade
Só aqui pude encontrar
Esta verdade eterna
Que o nosso mestre nos dá

Deus do céu é nosso pai
Foi quem me deu esta luz
Para mim dar para os meus irmãos
Para sempre amém Jesus

A verdade é a rainha
E Jesus Cristo redentor
É o divino pai eterno
E o nosso mestre ensinador

Sempre eu digo aos meus irmãos
Que tenham amor a esta luz
Que esta luz é quem nos guia
Para sempre amém Jesus

Tem um prêmio a receber
Aqueles que acreditar
Se humilhando a esta verdade
Conforme o mestre ensinar

Vamos todos meus irmãos
Amar com firmeza a Jesus
Que ele é quem nos dá conforto
Para nós seguir nesta luz

A rainha manda o mestre
Com o hinário para nós cantar
Para nós ter nossa saúde
E viver no bem estar

A nossa mãe é soberana
E ela é a nossa rainha
Ela é a nossa protetora
Que me mandou eu seguir nesta linha
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29 REGOZIJO
______________________________
Marcha

Esta verdade é divina
Ela é doce como mel
Vou seguindo sempre assim
Nós estamos todos no céu

Mandou nos convidar
O mestre que nos ensina
Para o dia natalício
Do filho da mãe divina

Estes grandes festejos
É dos três Reis do Oriente
Estou alegre e satisfeito
De ver meu chefe contente

Tornou a nos reunir
No dia dos Santos Reis
Desde o dia primeiro
Do ano quarenta e seis

Ele faz outro convite
Para todos seus irmãos
Conseguindo esta harmonia
Para o dia de São João

Jesus Cristo Redentor
E a sempre Virgem Maria
Eles rogam ao pai divino
De ver tanta alegria
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30 RECEBEMOS COM AMOR
______________________________
Marcha

Recebemos com amor
O que o nosso pai quiser nos dar
O nosso mestre nos dá força
E nós temos que atravessar

A todos nós ele ensina
Aprender a ter amor
Ter firmeza em Jesus Cristo
Que ele é o nosso salvador

Nós devemos reparar
O filho da virgem pura
Que ele sofreu por nós
Muitos golpes de amargura

Jesus Cristo veio ao mundo
Terminou o que veio fazer
Entregou ao nosso mestre
Ele tem o mesmo poder

Todos nós devemos ter
Esta consagração
Que ele foi para o vosso trono
E deixou o mestre na missão
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31 MEU MESTRE FOI QUEM ME DEU
______________________________
Marcha

Meu mestre foi quem me deu
Para mim ter amor
As estrelas que eu recebo
Que nossa mãe foi quem mandou

Fazendo as implorações
Todos que lhe acompanhar
Com amor no coração
Para todos nós ele dá

Eu recebo é com amor
Meu mestre foi quem me deu
Esta divina luz
Do divino senhor Deus

Que ele veio para ensinar
A todos seus irmãos
O que indica neste livro
Que ele entrega em nossas mãos

Essa estrela que nos guia
Baixou lá do astral
Que o divino pai mandou
Do reino celestial
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32 MEU MESTRE MAIS JESUS CRISTO
______________________________

33 TRABALHEI, BEM TRABALHEI
______________________________

Marcha

Meu mestre mais Jesus Cristo
O pai eterno e a rainha
É quem nos dá todo conforto
E foi quem me deu esta linha

Marcha

Trabalhei, bem trabalhei
Sempre ao meu mestre implorando
Para mim chegar nesta casa
Meu mestre vai me guiando

A todos vós eu peço e rogo
Para limpar meu coração
Para eu seguir nesta linha
Com meu mestre e meus irmãos

Imploro a meu pai eterno
E a Jesus Cristo Redentor
Imploro a minha rainha
E o mestre que me ensinou

Esta linha da verdade
É um tesouro de grandeza
Todos que nela seguir
Será grande e tem riqueza

Trabalhei, bem trabalhei
Tenho muito que trabalhar
Tenho fé na mãe divina
Que um dia eu tenho que chegar

A rainha e Jesus Cristo
Eu peço para nos ajudar
Meu mestre segue na frente
A todos nós acompanhar
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Meu mestre fez esta casa
Com ordem da mãe divina
Ela entregou todo poder
Ao mestre que nos ensina

34 PASSARINHO
______________________________
Marcha

Eu rogo ao meu pai eterno
Que eu não perca a minha linha
Para eu seguir nesta estrada
Com meu mestre e a rainha

Esta casa bem ornada
Precisa ter união
Para nós estar com a virgem mãe
E chamar o mestre nosso irmão

Eu entrei numa viagem
Eu muito triste e sozinho
Adiante encontrei meu mestre
Cantando o seu passarinho

Esta casa é um brilho
É a casa da verdade
Para nós entrar dentro dela
É com o coração sem maldade

Passarinho verde cantando
E meu mestre me mostrando
A luz deste caminho
Que vem nos alumiando

Pra tomar conta desta casa
Só eu, só eu, só eu
Que o divino pai eterno
E a virgem mãe foi quem me deu
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35 EU RECEBI UMA FLOR
______________________________
Marcha

Segui minha viagem
Continuei a jornada
Quanto mais andar mais vê
O valor desta estrada

Eu recebi uma flor
Que meu mestre me entregou
Para mim ter firmeza
No nosso pai criador

Esta estrada é divina
É de Jesus Cristo Redentor
É da sempre Virgem Maria
E do meu mestre ensinador

Meu mestre me mandou
Eu viver com alegria
Para mim ter firmeza
Na sempre Virgem Maria

Quem entrar nesta estrada
Deste divino poder
Escutando o nosso mestre
Todos têm que aprender

Meu mestre foi quem me deu
E a nossa mãe foi quem mandou
Para mim ter firmeza
Em Jesus Cristo Redentor
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36 NOSSO MESTRE NOS ENTREGA
______________________________

Eu devo receber
Estas prendas com amor
Para nunca me esquecer
Do mestre que me ensinou

Marcha

Nosso mestre nos entrega
Podemos acreditar
Que aqui não tem nada em dúvida
Nossa mãe é quem nos dá

O nosso mestre veio
Mandado da mãe divina
Para mim com os meus irmãos
É sempre o que ele nos ensina

Se tiver alguém que duvide
Isto é uma grande pobreza
O nosso mestre nos entrega
Recebemos com certeza

Meu mestre a vós eu peço
Se caso eu merecer
Tudo enquanto eu preciso
Que vós é quem tem poder

O nosso mestre nos amostra
O valor do seu poder
E apresenta em nossas vistas
Para todos nós poder crer

Meu mestre a vós eu peço
Pelo nome de Jesus
Eu quero seguir com vós
Recebendo a santa luz
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O nosso mestre veio
Aqui para nos ensinar
Ninguém ligou importância
Todos querem se julgar
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37 DIVINO PAI É SOBERANO
______________________________
Marcha

Divino pai é soberano
É o nosso pai que nos cria
Ele mais Jesus Cristo
E a sempre Virgem Maria

Vamos todos meus irmãos
Tratar da união
Se não vamos apanhar
E não tem mais apelação

O nosso pai mais nossa mãe
Tem tudo para nos dar
Mandou o nosso mestre
Aqui para nos ensinar

Aqueles que não quiser
Logo irão se arrepender
Que o nosso mestre tem força
Ele mostra o seu poder

O nosso mestre tem vontade
De levar nós nas alturas
Perante ao vosso trono
No brilho de formosura

Vamos todos meus irmãos
Firmar o nosso pensamento
Que o poder que o mestre tem
Ele traz do firmamento
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38 A MINHA MÃE ME MANDOU
______________________________
Marcha

A minha mãe me mandou
Eu vim me apresentar
Para contar os meus crimes
Ao meu príncipe imperial

Quando todos tiverem amor
Gravado no coração
Não será muito difícil
De entrar neste salão

Oh! Meu príncipe imperial
Filho da Virgem Maria
Eu aqui a vós me entrego
Junto com a minha família

É trabalhar com firmeza
E com toda perfeição
Para dar força ao nosso mestre
Aqui dentro da sessão

Oh! Meu príncipe imperial
Vós é rei de toda calma
Eu aqui a vós me entrego
O meu corpo e minha alma
Eu aqui em vossas mãos
Eu cheguei já quase morto
E vós mais meu pai divino
É quem nos dá todo conforto
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Oh! Meu divino pai
Soberano criador
Vós perdoe os meus crimes
Por vosso divino amor

Vós tenha dó de mim
Neste mundo deserdado
Vós perdoe os meus crimes
Deste seu irmão errado

Oh! Minha virgem mãe
É mãe do meu coração
Vós perdoe os meus crimes
Oh! Virgem da Conceição

Meu príncipe está ofendido
Que todos nós ofendemos
Vós fechou vossa sessão
A culpa nós é quem temos

O dono desta missão
É Jesus Cristo Redentor
Vós perdoe os meus crimes
Vós é o nosso salvador

Eu rogo ao meu pai eterno
Para mim e os meus irmãos
Para todos nós se humilhar
Para vós abrir a sessão

Meu príncipe eu vos ofendi
Vós pode me castigar
Mas sempre eu peço a vós
Para nunca me desprezar

A sessão estando fechada
Estamos fora do poder
Estamos dentro do clamor
Para todo mundo ver
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Assim mesmo é que eu quero
Que todos venham chegando
Para mim dizer a verdade
Sempre aqui estou esperando

Precisa ter amor
Para poder ter esta crença
Eu quero que todos tragam
Consigo esta consciência

Aqueles que não temer
Da verdade me dizer
Estará junto comigo
Aqui dentro do poder

Quem quiser estar comigo
Aqui dentro da sessão
Precisa todos saber
Dar valor ao seu irmão

Tenho fé na mãe divina
Que agora eu tenho que seguir
Com o meu príncipe imperial
E o general que me trouxe aqui
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39 ESTE REI QUE AQUI ESTÁ
______________________________
Marcha

Manda nós se corrigir
E ter toda consciência
Para ver o que nós precisa
Para a nossa existência

Este rei que aqui está
Que o divino pai mandou
Ele veio para este mundo
Para ser o dominador

Quem não tiver consciência
Não pode ter lealdade
Em nada tem firmeza
E nunca fala a verdade

Mesmo assim eu dizendo
Ninguém quer acreditar
Que ele tem este poder
Deste globo governar

Nosso rei aonde reside
É um palácio de nobreza
Não tem com que se compare
Esta divina pureza

Ele veio ser a baliza
Deste mundo de ilusão
Com o poder do pai eterno
Ele traz na palma da mão
Ele veio para ensinar
Neste mundo universal
Para todos nós trabalhar
Para a vida espiritual
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Para ir lá neste palácio
É com força superior
Isto eu digo é porque vi
Que o meu rei me amostrou
Eu nunca vi neste mundo
Tão importante tesouro
Aonde brilha todas estrelas
Tem chuviscada de ouro
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