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01 FÉ EM NOSSO PAI
______________________________
Marcha

Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
É quem nos dá o santo perdão
Para sempre amém Jesus

Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
Bendito, louvado seja
Para sempre amém Jesus

Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
É quem nos dá o pão de cada dia
Para sempre amém Jesus

Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
É quem nos dá vida e saúde
Para sempre amém Jesus

Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
É quem nos dá o que nós precisa
Para sempre amém Jesus

Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
É quem nos livra do inferno
Para sempre amém Jesus
Fé em nosso pai
Fé em nossa mãe
É quem nos dá a salvação
Para sempre amém Jesus
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02 PAPAI DO CÉU
______________________________

03 EU AMEI UMA SENHORA
______________________________

Marcha

Marcha

Eu amei uma senhora
Pelo meio de transmissão
Quando chegou-me a verdade
Era minha senhora mãe
Papai do céu
Louvado seja
Louvado seja
Papai do céu

Te lembra do amor
Que bem tu empregou
Que foi a virgem mãe
E ela é mãe do criador
Te apresenta ao nosso pai
Filho meu e teu irmão
Te lembra dos teus crimes
É quem te dá o santo perdão
Te lembra do nascimento
E de quem a Deus rogou
Que foi a virgem mãe
E ela é mãe do criador
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04 MINHA MÃE, RAINHA DO CÉU
______________________________
Marcha

Valei-me, dai-me o socorro
Valei-me, dai-me o socorro
Socorro, socorro
Socorro, socorro

Minha mãe rainha do céu
É vós quem nos tem amor
Eu peço por caridade
Valei-me, dai-me o socorro

Meu divino, meu pai do céu
É vós quem nos quer bem
Pelo vosso divino amor
Valei-me, dai-me o socorro

Valei-me, dai-me o socorro
Valei-me, dai-me o socorro
Socorro, socorro
Socorro, socorro

Valei-me, dai-me o socorro
Valei-me, dai-me o socorro
Socorro, socorro
Socorro, socorro

Meu divino, meu pai do céu
É dono do mundo todo
Dono de todas as forças
Valei-me, dai-me o socorro
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05 EU TENHO PRAZER
______________________________
Valsa

Oh! Meu papapai
Oh! Minha mamãe
Oh! Minha mãezinha
Do meu coração

Eu tenho prazer
Eu tenho alegria
Em Deus do céu
E na Virgem Maria

Oh! Minha mãezinha
Do meu coração
Vim me apresentar
Vós me dê o perdão

Quem me deu esta valsa
De bom coração
Senhora virgem mãe
Tenha compaixão

Me conta teus crimes
Para eu ver teu valor
No mundo escuro
Aonde tu andou

Quem cantar esta valsa
De bom coração
De olhos para cima
E joelhos no chão
Quem cantar esta valsa
Tem o que ver
O poder divino
E as vossas mercês
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06 ESTE FOI O PRAZER
______________________________

07 SOU FILHO DO MEU PAI
______________________________

Marcha

Marcha

Este foi o prazer
Que minha mãe me deu
Procurar esta verdade
Até eu a conhecer

Sou filho do meu pai
Sou filho da minha mãe
Que Deus do céu é o nosso pai
E a virgem mãe é a nossa mãe

Sou filho do meu pai
Sou filho da minha mãe
Sou filho de todos seres
Junto com os meus irmãos

Sou filho do pai eterno
E ele é pai de Jesus Cristo
A virgem mãe é a nossa mãe
E Jesus Cristo é o nosso irmão

Eu vivo neste mundo
A minha vida é desprendida
Eu encostado ao meu pai
Não me temo do perigo

Se conformem meus irmãos
E saia fora da ilusão
Que Deus do céu é o nosso pai
E a virgem mãe é a nossa mãe

Encostado a minha virgem
Não me temo do perigo
Que ela é quem me ensina
Me defender dos inimigos
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08 QUERO QUE MAMÃE ME ENSINE
______________________________
Marcha

Eu quero que mamãe me ensine
Eu amar este menino
Como vós me apresentou
Tão galante e tão mimoso

09 PAI CRIADOR
______________________________
Marcha

Oh! Meu divino pai
Oh! Pai criador
Me dê alegria
E vós me dê amor

Amar este menino
Eu ensino todo dia
É amar a Deus no céu
Filho da Virgem Maria
Amar este menino
A todos eu ensino
É amar ao nosso Deus
Nosso pai verdadeiro
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10
SE CONFORMEM MEUS IRMÃOS
______________________________

11 QUERES QUE EU TE DIGA
______________________________

Valsa

Se conformem meus irmãos
Com o nosso criador
Que Deus é o nosso pai
É um soberano senhor

Valsa

Queres que eu te diga
Bem a vagarinho
Ouça o que eu te digo
E pedes a mim

Deus quando veio ao mundo
Ele veio para nos remir
Pelo amor que ele tem
A todos seus vossos filhos

Como se faz
Este amor tão longe
De um pai tão fiel
De uma mãe soberana

Deus quando veio ao mundo
Para curar e salvar
Ensinar a santa doutrina
Aqueles que procurar

Como se faz
Este amor assim
Eu vivo aqui
Moro bem pertinho

Deus deixou e levou
E consigo ficou
O nosso fio da vida
O nosso pão de cada dia
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12 AGORA MESMO
______________________________
Mazurca

Agora mesmo a minha mãe me disse
É meio-dia vamos descansar
Agora mesmo eu ouvi falar
É meio-dia vamos rezar

Te lembra de mim
Quando estiver doente
Roga ao nosso Deus
Ao nosso onipotente

O dia finda e a noite chega
É para todos irem se deitar
Dormir um sono em seu repouso
Que o nosso pai é quem nos dá

Sou pai carinhoso
De grande carinho
Espero todo dia
Que venhas a mim

Canta, canta, canta, canta
Para todos se alegrar
Para receber o divino
Resplendor do nosso pai
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13 EU VOU PROCURAR
______________________________
Valsa

E vós sois a luz
E vós sois rainha
Vós sois mãe de Deus
E vós sois mãe minha

Eu vou procurar
Tenho que encontrar
Vou ver minha mãe
Aonde ela está

Procura o destino
Que Deus é quem dá
Lá está minha mãe
Lá está, lá está

Se Deus quiser
E ela me ajudar
Eu tenho que chegar
Aonde ela está

Oh! Noite tão clara
Luz maravilhosa
Lá está minha mãe
Tão bela e formosa

Vós sois mãe de Deus
E vós sois mãe minha
E vós sois a luz
E vós sois rainha
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14 LOUVADA SEJA
______________________________

15 EU TENHO ALEGRIA
______________________________

Marcha

Valsa

Louvada seja
Nossa mãe
Louvado seja
O nosso pai

Eu tenho alegria
A meu pai tenho amor
Meu pai é um rei
Um pai criador

Vamos amar
Vamos amar
Vamos amar
De bom coração

Eu tenho alegria
Em minha rainha
Ela é minha mãe
É senhora minha

Vamos amar
De bom coração
Ao meu pai eterno
E a minha virgem mãe

Dou valor a meu pai
Dou valor a mãe minha
Meu pai é um rei
Minha mãe a rainha
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16 AMOR, AMOR
______________________________

17 TÃO CLARA É A LUZ
______________________________

Marcha

Valsa

Amor, amor
Amor em meu pai
Eu piso firme e sigo em frente
Com amor firme a meu pai

Tão clara é a luz
Foi meu pai foi quem me deu
E tão longe eu deixei
Que tudo me escureceu

Amor, amor
Amor em meu pai
Eu sigo em frente e digo sempre
Sou filho do onipotente

Eu peço a meu pai amor
Peço a vós a santa luz
Que nos livre dos infernos
Para sempre amém Jesus

Amor, amor
Amor em minha mãe
Eu piso firme e sigo em frente
Com amor no coração

Eu ofereço estas preces
A senhora Virgem Maria
Que na vida e que na morte
Vós seja nossa guia

Amor, amor
Amor em meu pai
Eu sigo em frente e é verdade
Sou filho da realidade

Eu ofereço estas preces
A Deus e a Virgem Maria
Socorrei os vossos filhos
Pai Nosso, Ave Maria
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18 O SOL
______________________________

19 OH! MINHA VIRGEM MÃE
______________________________

Valsa

Marcha

Oh! Que horas santas benditas
Lá vem o Sol tão bonito
Lá vem o Sol tão bonito
Nas horas santas benditas

Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de Jesus
Dê conforto ao meu irmão
A esta pobre criatura

Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem o Sol tão bonito
Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem o Sol tão bonito

Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de Jesus
Dê conforto ao meu irmão
E lhe perdoe as suas culpas

Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem meu pai criador
Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem meu pai criador

Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de nós todos
Dê conforto ao meu irmão
Pelo vosso santo amor
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20 VIVA O PAI ETERNO
______________________________
Marcha

Viva o pai eterno
Viva a virgem mãe
Viva a todos seres
Viva meus irmãos

Oh! Minha virgem mãe
Oh! Virgem mãe de Deus
Dê conforto ao meu irmão
Ao meu irmão e filho seu

Um, um, um, um, um
Um, um, um, um, um

Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de Jesus
Dê conforto ao meu irmão
E vós lhe dê a santa luz

Viva a Deus no céu
Viva a virgem mãe
Viva o nosso mestre
E viva os meus irmãos
Um, um, um, um, um
Um, um, um, um, um
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21 LÁ VEM A MINHA MÃE
______________________________
Marcha

Nosso mestre veio
Para nos ensinar
E nós só leva o tempo
Querendo enganar

Lá vem a minha mãe
Botai-me a vossa benção
Viva, viva
A Virgem da Conceição

Um, um, um, um, um
Um, um, um, um, um

Pai, filho da virgem mãe amantíssima
Do divino Espírito Santo
Lá vem a minha mãe
Botai-me a vossa benção
Para sempre ser lembrada
A Virgem da Conceição
Pai, filho da virgem mãe amantíssima
Do divino Espírito Santo
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22 OH! VIRGEM MÃE DIVINA
______________________________
Marcha

Lá vem a minha mãe
Botai-me a vossa benção
Para sempre ser louvada
A Virgem da Conceição

Oh! Virgem mãe divina
Foi vós quem resplandeceu
Oh! Virgem mãe divina
Foi vós foi quem me deu

Pai, filho da virgem mãe amantíssima
Do divino Espírito Santo
Lá vem a minha mãe
Botai-me a vossa benção
Para sempre amém Jesus
A Virgem da Conceição

Oh! Virgem mãe divina
Foi vós foi quem me deu
Oh! Virgem mãe divina
Oh! Virgem mãe de Deus
Oh! Virgem mãe divina
Minha soberana senhora
Oh! Virgem mãe divina
Oh! Virgem mãe de nós
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23 O MESTRE MANDA QUE EU DIGA
______________________________
Marcha

24 EU VIM PARA ESTE MUNDO
______________________________
Marcha

O mestre manda que eu diga
Para os meus irmãos ouvir
Amar a Deus do céu
E a sempre Virgem Maria

Eu vim para este mundo
Eu vim aprender a rezar
A minha mãe que nos mandou
O mestre para ensinar

O mestre que me ensina
Para eu ser um irmão seu
Ser fiel e humanitário
E ter amor ao senhor Deus

O mestre que me ordena
Que aprendeu para ensinar
Não é coisa que se ofereça
É para aqueles que procurar
Vou dizendo e vão aprendendo
E faça o esforço de pegar
Desocupar o aparelho
Para poder se trabalhar

O mestre que me ensina
Para eu ser um seu irmão
Ter firmeza e ser amável
Ter amor a virgem mãe

Tudo no mundo se acaba
E todos devem ter amor
Tenho fé na mãe divina
E no nosso pai criador
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25 MEU PAI É DEUS DO CÉU
______________________________

26 OH! VIRGEM MÃE DIVINA
______________________________

Marcha – 2X

Marcha

Oh! Virgem mãe divina
É vós quem nos dá a luz
Eu peço Oh! Mãe divina
Pelo nome de Jesus

Meu pai é Deus do céu
Ele é o criador
Meu pai é Deus do céu
É um soberano senhor

Oh! Virgem mãe divina
Dá tudo para seus filhos
Eu peço Oh! Mãe divina
Tudo enquanto eu preciso

Meu divino pai do céu
Meu soberano senhor
Eu quero ser filho de vós
Por vosso divino amor

Oh! Virgem mãe divina
De vós eu recebi
Da virgem mãe divina
Tudo enquanto eu pedi
Oh! Virgem mãe divina
É vós a mãe de nós todos
Eu peço Oh! Mãe divina
Pelo vosso santo amor
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27 DAS TRÊS FONTES NOBRES
______________________________
Marcha

Oh! Virgem mãe divina
Foi vós foi quem me deu
Oh! Virgem mãe divina
Imaculada mãe de Deus

Das três fontes nobres
Eu tenho muito que contar
Um rei e uma rainha
E um príncipe imperial

Rezo prece, rezo prece
Pra divina Virgem Maria
Para o divino pai eterno
E Jesus Cristo que é seu filho

Das três fontes nobres
Eu tenho muito o que contar
Um rei e uma rainha
E um palácio de lado

Rezo prece e canto hino
Para levantar esta torre
Viver com alegria
Ter gosto e ter amor

Das três fontes nobres
Eu tenho muito o que contar
Meu pai é muito rico
No mundo não tem igual
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28 A MINHA MÃE ME CHAMOU
______________________________
Marcha

Canto hoje, canto hoje
Eu canto com alegria
Meu pai é Deus do céu
Mamãe a Virgem Maria

A minha mãe me chamou
E a verdade me mostrou
Os tempos me enganavam
Eu levei a chorar

Canto hoje, canto agora
E eu canto todo dia
Meu pai é um primor
E ele é quem me traz o dia

De minha mãe eu tenho tudo
Sem nada me faltar
Ela como minha mãe
Foi quem veio me consolar

Canto hoje, canto hoje
A vida que Deus me dá
Meu pai foi quem me deu
Só ele pode tomar

A minha mãe nos quer bem
Ela é quem tem amor
Ela como nossa mãe
Ela acarinha nós todos
Minha mãe, minha senhora
Com certeza ela me dá
Dentro do meu coração
Com firmeza eu devo amar
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29 SE EU CORRER APANHO
______________________________
Marcha

Se eu correr apanho
Se eu ficar apanho sempre
Para eu amar com firmeza
E ter amor ao onipotente

A riqueza toda é nossa
Primor é pra quem merecer
Encostado a minha mãe
Feliz eu hei de ser

Eu digo aos meus irmãos
Que eu também não conhecia
Que o nosso pai é Deus do céu
Mamãe a Virgem Maria

Soberano pai eterno
Onipotente é criador
Devo amar com firmeza
A meu pai com grande amor

O divino pai eterno
É o dono deste poder
Ele é o pai de nós todos
Daqueles que quiser ser
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30 OH! VIRGEM DO CONFORTO
______________________________

31 VOU CHAMAR MARACHIMBÉ
______________________________
Marcha

Marcha

Oh! Virgem do conforto
Oh! Virgem da piedade
Oh! Virgem minha mãe
Oh! Virgem imaculada

Eu vou chamar Marachimbé
E quem quiser venha escutar
Vem cá, vem cá, vem cá
Vem cá, vem cá, vem cá

Eu imploro, peço e rogo
A minha mãe, minha senhora
Socorrei os vossos filhos
Com as santas misericórdias

Chamei Marachimbé
Para ele vir cá
Traz o corpo e fica firme
Faz lombo para apanhar

Oh! Meu divino pai
Vós é o meu protetor
Socorrei os vossos filhos
Por vosso divino amor

Você deve se lembrar
Deve pensar um pouco
Na firmeza que empregou
E na palavra que jurou

Me dê a santa luz
E me perdoe as minhas culpas
Me dê a salvação
Para sempre amém Jesus
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32 OH! VIRGEM SOBERANA
______________________________
Marcha

Oh! Virgem soberana
Oh! Virgem poderosa
Que tem amor aos vossos filhos
E é quem roga por nós

Chamei Marachimbé
Para ele vir aqui
Segue em frente e pisa firme
E marca passo pra seguir

Oh! Virgem soberana
Oh! Mãe de alegria
Rogai a Deus por mim
Minha sempre Virgem Maria

Oh! Meu divino pai
Minha sempre Virgem Maria
Perdoai os vossos filhos
E os crimes que eu cometi

Oh! Virgem soberana
Oh! Virgem poderosa
Dai-me os vossos primores
Vós nos cubra nós de rosas
Dai-me conforto e dai-me amor
Vós queira me guiar
Dentro do meu coração
Para sempre eu vos amar
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33 EU ESTOU AQUI
______________________________
Marcha

Eu estou aqui, eu estou aqui
Na luta do trabalho
Quem trabalha Deus ajuda
E sem trabalho ninguém tem nada

Vamos trabalhar, vamos trabalhar
Que o tempo está chegado
E é quem nós temos por nós
É nossa mãe mais nosso pai

Trabalhem, trabalhem
Vamos aproveitar o tempo
Quem trabalha sempre tem
A nossa mãe que nos quer bem

Vamos compreender, vamos ter amor
A esta luz nos alumiando
Todos fiquem sabendo
Que existe um pai soberano

Aproveitem, aproveitem
Para trabalhar mais menos
Com amor em nossa mãe
E firmeza no pensamento
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34 O MESTRE QUE ENSINA
______________________________
Marcha

O mestre que me ensina
Para mim ter outro valor
Dai-me fé e dai-me amor
Dai-me a luz do resplendor

A minha mãe disse pra mim
Que eu não me esquecesse de rezar
Para mim chamar o meu pai
O divino lá no astral

O mestre que me ensina
No coração eu ter amor
Para eu amar a Deus no céu
A Jesus Cristo Redentor

A minha mãe disse pra mim
Que eu desse sempre o seu valor
Amar ao nosso pai
Que ele é supremo e é salvador

A minha mãe disse pra mim
Para eu ter fé no onipotente
Para mim seguir com ela
Para sempre alegre e contente
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35 SOU FILHO DO MEU PAI
______________________________
Marcha

Sou filho do meu pai
Sou filho da minha mãe
O mestre que me ensina
Que me deu esta lição

São três poderes, são três amores
São três luzes, são três primores
O mestre que nos ensina
A ele nos entregou

Vamos, vamos meus irmãos
Com amor no coração
Vamos ver a santa casa
Do nosso pai e da nossa mãe

São três vidas e um só resplendor
Do meu pai criador
Agora junte eles todos
E reduzem em um só amor

O nosso pai nos manda pra cá
E nós se esquece de voltar
O mestre que nos ensina
Ele veio nos buscar
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36 TEMOS QUE VENCER
______________________________
Marcha

Temos que vencer
E seremos campeão
Que o poder de Deus é grande
E a rainha é soberana

Eu pedi a meu mestre
Para eu seguir nesta linha
Com Deus e Jesus Cristo
E o juramento com a rainha

Perguntei a meu mestre
Como se segue a doutrina
É implorando ao pai eterno
A Jesus Cristo e a rainha

Estou aqui, estou aqui
Deus do céu quem determina
Estou encostado a meu mestre
A Jesus Cristo e a rainha

Perguntei ao meu mestre
Quem é o príncipe ancião
É Jesus filho de Deus
E da rainha nossa mãe
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37
LOUVADO SEJA O NOSSO PAI
______________________________

38 SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE
______________________________

Marcha

Marcha

Sempre, sempre, sempre
Eu sempre venho dizendo
Quem cultivar esta doutrina
Nunca é de sair perdendo

Louvado seja o nosso pai
E a sempre Virgem Maria
Com amor, com alegria
Jesus Cristo é o nosso guia

Esta divina doutrina
É de Jesus Cristo Redentor
E é da nossa virgem mãe
Foi ela quem nos mandou

O mestre me ensinou
Eu conhecer a santa luz
Deus me dê a salvação
Para sempre amém Jesus

Eu imploro ao pai eterno
E a Jesus Cristo Redentor
E a virgem mãe puríssima
E o mestre que me ensinou

O mestre me ensinou
Eu conhecer o meu senhor
Ele é o dono deste mundo
É quem nos dá todo valor

O nosso pai foi quem nos deu
E Jesus Cristo ordenou
O nosso mestre foi quem trouxe
E a nossa mãe lhe acompanhou
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39 LÁ EM CIMA NO ASTRAL
______________________________
Marcha

Lá em cima no astral
No céu dourado aonde está o meu pai
Eu levarei o meu pensamento
E o meu espírito subjugado

Eu digo para os meus irmãos
Por Jesus, filho de Maria
Que Deus é o nosso pai
O nosso mestre, é o nosso guia
Vamos, vamos meus irmãos
Com amor acompanhar este brilho
Para ver se nós alcança
Com estes passos a soberania

Eu digo para o meu mestre
Que eu vivia pelo deserto
Pelas pétalas desta flor
Eu peço a meu mestre
Que não me despreze
Ao viver de esperança
As suas flores é quem resplande
Eu encostado a meu mestre
Eu tenho diamante, eu tenho brilhante

Soberano pai eterno
O vosso filho é flor de maravilha
O patriarca São José
E a sempre Virgem Maria
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40 DEUS É O NOSSO PAI
______________________________

41 NO DIA SEIS DE JANEIRO
______________________________

Marcha – 3X

Valsa

No dia seis de janeiro
Dia dos Santos Reis
Vou fazer minha viagem
Para o Rio de Janeiro
Deus é o nosso pai
A virgem é nossa mãe
Gravai-me este amor
Dentro do meu coração

As águas todas corriam
O navio se desprendia
O povo todo chorava
Eu sorria de alegria
Era um dia sombrio
De muita ventilação
Vou sair das águas escuras
Vou entrar nas águas brancas
Entrei nas águas brancas
Vi primores e maravilhas
Meu coração se abria
De alegria ele sorria
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Quando eu cheguei no cais
Fui bem recebido
Por diversas pessoas
Consideravam-me amigo

Agora que chegastes
Tratastes da obrigação
Estás na santa luz
De mim tens o santo perdão

Firmei o meu pensamento
Com grande acompanhamento
Encontrei uma banda de música
Fazendo as suas referências

Firmei o meu pensamento
Com a mesma direção
Botei os olhos, enxerguei
A Virgem da Conceição

Quando eu cheguei no palácio
Fiz minha obrigação
Avistei uma excelência
Um excelentíssimo ancião

Implorei a minha mãe
Prestou-me bem atenção
Pedi-lhe o santo perdão
Vossa divina benção

Fiz minha continência
Prestou-me bem atenção
Pedi-lhe a santa luz
De vós o santo perdão

Firmeza no coração
De mim tens o santo perdão
Te firma com o vosso pai
Que terás a vossa benção
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Firmei o meu pensamento
Olhei para o firmamento
Botei os olhos, enxerguei
Nosso pai onipotente
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A Jesus pedi conforto
A puríssima, vossa guia
Ao divino pai eterno
Para eu ser um vosso filho

Firmei o meu pensamento
Com amor no coração
Meu Deus como se paga
Tanto amor com ingratidão

Te humilha a teu irmão
Te aconselha com a vossa mãe
Reconhece o vosso pai
Que terás a vossa benção

Chorei de arrependido
As lágrimas caíam no chão
Com Jesus Cristo ao meu lado
E a virgem puríssima mãe
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42 EU VIM PARA ESTE MUNDO
______________________________

43 DIVINO PAI
______________________________

Marcha

Marcha lenta

Eu vim para este mundo
Replantar a santa flor
Com amor no coração
Com Jesus Cristo Redentor

Divino pai, rei criador
Divina mãe, meu redentor
Eu vou cantar, eu vou cantar
Que a nossa mãe é quem nos dá

Botou-me no caminho
E eu tomei a direção
Doutrinar os meus irmãos
E vós me dá o santo perdão

Sou eu cantor do circo
E as vossas ordens já estavam dadas
Para nós cantar o hinário
Nos defender de todo mal

A minha mãe disse para mim
Para eu seguir neste destino
Como mestre ensinador
E dominador dos ensinos

Minha mãe estava sentada
Meu mestre estava a seu lado
Para sempre amém Jesus
Louvada seja, Deus louvado

A força está comigo
E a doutrina está firmada
Quem quiser correr que corra
E quem quiser pular que salte

Meu mestre no seu trabalho
E a minha mãe sempre a seu lado
Prostrei-me em vossos pés
Pedi perdão ajoelhado
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44 NA ESQUERDA EU VOU SEGUIR
______________________________
Marcha – 2X

Nosso mestre é quem nos guia
A nossa mãe é soberana
Perdoai os vossos filhos
E vós perdoa os meus irmãos

Na esquerda eu vou seguir
Na esquerda tenho que ir
Com o poder do pai eterno
E da sempre Virgem Maria

Tem conforto e tem amor
Tem luz para navegar
Aqui dentro da verdade
O que pedires, tenho pra dar

O mestre manda que eu forme
Na esquerda do general
Ele manda que eu me firme
E me componha em meu lugar

Deixamos de grosseria
Que nós não precisamos disso
Que nós temos Deus por nós
E a sempre Virgem Maria
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