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01 CONVITE
_______________________________

02 A ESTRADA ESTÁ ABERTA
_______________________________

Ofertado pelo Pd. Sebastião - Marcha

Marcha

Estou aqui, eu vim para dizer
Estou aqui, eu vim para ensinar
Eu digo para todos meus irmãos
É numa noite de São João
Que vamos se transformar

A estrada está aberta
Para todos nós seguir
Obedecendo ao nosso mestre
E a sempre Virgem Maria
Meu mestre a vós eu peço
Tenha de nós compaixão
Eu quero seguir com vós
Com meu senhor São João

O amor de Deus é a verdade
O amor de Deus é harmonia
O amor de Deus
É o alimento sem tormento
Não existe sofrimento
Aqui nesta família
Eu convido os meus irmãos
Para irem ao trono de marfim
Estou dizendo e todos fiquem sabendo
Que eu aqui estou sofrendo
Mas eu não sou daqui
1

O meu senhor São João
É o dono do poder
Os que forem desobediente
O chicote vai descer
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03 BEIJA-FLOR
_______________________________
2X - Marcha

Oh! Minha senhora mãe
Vós me dê o meu perdão
Para eu poder caminhar
Neste mundo de ilusão

A estrada eu dou a todos
Luz para enxergar
Que está chegando o dia
Do nosso mestre chegar

Firma o que está dizendo
E preste bem atenção
Que tu vai receber
De Jesus a salvação

Tudo vai estremecer
Tudo vai balançar
Os que estiverem com ele
São os que vão triunfar

Vou seguindo, vou seguindo
Na estrada do amor
Vou alegre e satisfeito
Cantando meu beija-flor
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04 GLÓRIA A DEUS
_______________________________

05 VAMOS, VAMOS
_______________________________

Valsa

Marcha

Dou glória a Deus
Dou glória a Deus
Dou glória a Deus
Que é meu salvador

Vamos, vamos meus irmãos
Não devemos esmorecer
Vamos, vamos meus irmãos
Que nós havemos de vencer

Eu estou aqui
Meu pai mandou
Dou glória a Deus
Que é meu salvador

Nós havemos de vencer
Com amor e alegria
Perante a São João Batista
E a virgem Santa Maria

A Virgem Maria
Mãe do redentor
Dou glória a Deus
Que é meu salvador

Jesus Cristo Redentor
Filho da Virgem Maria
É ele é quem ensina
Ter amor e harmonia

São João Batista
Ele está na Terra
Nos dando a paz
Para vencer a guerra

Eu peço a meu pai eterno
E a Virgem da Conceição
Me guiai neste caminho
Livrai-me da ilusão
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06 O AMOR DE DEUS
_______________________________

07 ESTA É A VERDADE
_______________________________

2X - Marcha

Marcha

Esta é a verdade
De Deus e da virgem mãe
Vamos todos meus irmãos
Se firmar em São João

O amor de Deus
É tão puro
É tão puro
É tão puro (E é divino)

Oh! Meu senhor São João
Vós me dê o meu perdão
Para eu poder chegar
Aos pés de Juramidam

Divino é
O meu Jesus
Que sofreu
Por nós na cruz

Pisa firme e segue em frente
Tu não deve esmorecer
Que a virgem Santa Maria
Ela vai te proteger
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08 DEUS É PODEROSO
_______________________________
Marcha

Filha minha te conforma
E te compõe em seu lugar
Que Jesus Cristo e São João
É quem está a te ensinar

Vou seguindo nesta estrada
Com minha espada na mão
A Virgem da Conceição
Ela te dá o perdão

Vamos, vamos meus irmãos
Vamos todos se alertar
Que estamos todos dormindo
E é preciso acordar

Me acho esmorecida
Olho para o firmamento
Rogando ao pai eterno
Que limpe meu pensamento

Acordemos meus irmãos
Com amor e alegria
Perante a São João Batista
E a virgem Santa Maria
Oh! Minha senhora mãe
Segurai a minha mão
Para eu poder seguir
Neste mundo de ilusão
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09 ESTOU AQUI
_______________________________
Marcha

Pisa firme e segue em frente
Tu não vai esmorecer
Porque Deus é poderoso
E tudo eu hei de vencer

Estou aqui
Estou no brilho do amor
Estou com meu pai
E com meu pai aqui estou

A estrela vai chegar
Para todo mundo ver
Ela vem subjugar
Aqueles que merecer

Eu vou seguindo
Na estrada do amor
Com São João
E Jesus Cristo salvador

Agora vou terminar
Com amor no coração
Perante a São João Batista
E a Virgem da Conceição

Oh! Minha mãe
Vós me dê a santa luz
Para eu seguir
No caminho de Jesus
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10 DE DEUS O ALIMENTO
_______________________________

11 O TRIUNFO DE DEUS
_______________________________

Marcha

Marcha

Minha mãe estou aqui
Eu vim me apresentar
Vim pedir o meu perdão
Para vós me perdoar

Viva Deus lá nas alturas
E o poder aonde está
É o triunfo de Jesus
Que está para chegar

Filha minha se corrige
Firma o teu pensamento
Que tu tens a santa glória
E de Deus o alimento

Vamos, vamos meus irmãos
Não devemos esmorecer
Que a batalha está pesada
E é preciso nós vencer

Vou seguindo, vou seguindo
Como vós me ordenou
Junto com a minha mãe
E meu mestre ensinador

Oh! Minha senhora mãe
Iluminai meu coração
Para eu poder seguir
Com meu senhor São João

Nosso mestre nos ensina
Para todos aprender
No dia da audiência
É aí que eu quero ver
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12 MEU PAI ETERNO
_______________________________
Marcha

São João e Jesus Cristo
É o dono do poder
Vamos todos trabalhar
Para poder entender

Meu pai eterno e
A Virgem da Conceição
A vós eu peço, limpai o meu coração
Para eu poder seguir
Com o meu Juramidam

A estrada está aberta
Para todos viajar
Ter firmeza e ter amor
E sabermos consagrar

Te alegra, te alegra
Filha minha
Que tu sois filha da rainha
Do nosso mestre ensinador
Aqui dentro desta doutrina
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13 DA FLORESTA
_______________________________
Mazurca

Esta Doutrina é muito séria de seguir
Vamos todos meus irmãos ter amor
Para Deus nos ajudar
E saber dar nosso valor
Neste dia muita gente vai chorar
Por que não sabem respeitar
Seguindo na linha direita
Fica fácil de chegar

Da floresta eu tenho tudo
Tenho a terra e tenho o mar
Da floresta eu tenho a luz
Do reino celestial
Vamos, vamos meus irmãos
Não devemos vacilar
Que a ordem do meu pai
Ela está para chegar
Nós todos se humilhando
Com amor no coração
Vamos receber a glória
Do meu Juramidam
Vou seguindo, vou seguindo
Os meus passos devagar
Para um dia eu chegar
No reino celestial
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14 MÃEZINHA DO CORAÇÃO
_______________________________

15 O DIA É CHEGADO
_______________________________

Marcha

Marcha

Oh! Minha senhora mãe
Senhora da Conceição
Me guiai neste caminho
Livrai-me da ilusão

O dia é chegado
Vamos todos seguir
Com o nosso mestre
E a Virgem Maria

Meu divino pai eterno
Firmai o meu pensamento
Para eu poder seguir
Nesta luz do firmamento

Meu mestre a vós eu peço
Dentro do meu coração
Eu quero ser filha
De Juramidam

Vai seguindo, vai seguindo
Tu não deve esmorecer
Porque Deus é poderoso
Ele é quem vem colher

Firma o que está dizendo
E preste atenção
Tirai as angústias
Do seu coração

Oh! Minha senhora mãe
Mãezinha do coração
Eu quero seguir com vós
E com meu senhor São João
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16 A FORÇA ESTÁ COMIGO
_______________________________
Marcha

Vou seguindo com meu pai
E a minha virgem mãe
E todos seres divinos
Do meu senhor São João

Minha mãe, minha mãezinha
Mãezinha do coração
Firmai o meu pensamento
E limpai meu coração

Oh! Meu senhor São João
Dai-me fé e dai-me amor
Para eu poder seguir
Com Jesus Cristo Redentor

Vou seguir minha jornada
Vou na minha direção
Vou seguir com a rainha
E o Império Juramidam

Jesus Cristo Redentor
Eu peço um conforto seu
Para nunca me esquecer
O dia de São Irineu
A força está comigo
E a verdade eu vou mostrar
Aqui dentro desta casa
Todos têm que vir provar
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17 A ESCOLA ESTÁ FORMADA
_______________________________
Mazurca

Daqui estou te olhando
Prestando bem atenção
Firma o teu pensamento
Filhinha do coração

A escola está formada
Só falta é entender
Pisa firme e segue em frente
Não vá esmorecer

Tu segues neste caminho
Com amor e alegria
Seguindo com Jesus Cristo
E a virgem Santa Maria

Oh! Meu Juramidam
Tenha de nós compaixão
Eu quero seguir com vós
Com meu senhor São João

Oh! Minha senhora mãe
Segura a minha mão
Para eu poder seguir
Aqui nesta retidão

Dou viva ao Sol e a Lua
A terra, o vento e o mar
Dou viva a todas estrelas
Que habitam neste lugar

A estrada está aberta
Para todo mundo ver
Vamos todos meus irmãos
Começar do ABC
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18 CONFIA NESTE PODER
_______________________________

19 DAI-ME FÉ E DAI-ME AMOR
_______________________________

Of. à Maria de Fátima de Melo (Dodô) - Valsa

Mazurca

Confia neste poder
Confia neste saber
Confia na força divina
Aonde faz resplandecer

Dai-me fé e dai-me amor
Nesta luz que me clareou
O divino pai eterno
E Jesus Cristo Redentor

Te firma neste caminho
Com amor e alegria
Que tu sois filha eterna
Da sempre Virgem Maria

Oh! Minha senhora mãe
Aliviai a minha dor
Para eu poder seguir
Neste mundo pecador

Oh! Meu divino pai
Vós sois pai de caridade
Guiai-me neste mundo
Para eu vencer a batalha

Repare o que vai fazer
E preste bem atenção
Vejas quem está ensinando
É o mestre Juramidam

Entrei nesta batalha
Foi para guerrear
Peguei a minha espada
Vamos todos triunfar

Oh! Meu Juramidam
A vós eu peço o meu perdão
Aqui nesta justiça
Do senhor rei Salomão
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20 É MEU JESUS
_______________________________
Marcha

É meu Jesus, é meu Jesus lá nas alturas
É meu Jesus com sua luz de amor
É meu Jesus, filho de Maria
É meu Jesus, é meu Jesus de Nazaré

Se humilha, se humilha
Se humilha de coração
Vejas quem está mandando
É meu senhor São João

Eu vou seguindo
Eu vou seguindo nesta luz
Eu vou seguindo
Eu vou seguindo com Jesus
Eu vou seguindo
Eu vou seguindo alegremente
Eu vou seguindo
Eu vou seguir no firmamento

Estou aqui, estou aqui
Porque Deus me determina
Meu pai me dá a força
E minha mãe é quem me domina

Esta luz do firmamento me clareia
Na terra, na floresta e no mar
No Sol, na Lua e nas estrelas
É aonde eu posso me firmar
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21 HEI DE VENCER
_______________________________
Marcha

Pisa firme vem na minha direção
Com firmeza e amor no coração
Pisa firme, não vá esmorecer
Que tu hás de vencer

Filha minha te compõe em teu lugar
Te corriges para ver aonde está
Estou aqui, estou aí e estou lá
Eu estou em todo lugar

Na terra, na floresta e no mar
Aonde o mestre está
Rendendo obediência
Para todos lá chegar

Estas palavras
Estas palavras me alegram
É a palavra do meu senhor São João
É a palavra, palavra do juramento
Para quem quer seguir nesta missão

Minha mãe, confortai meu pensamento
Para eu seguir com São João
Com o nosso mestre ensinador
E a Virgem da Conceição
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22 O QUE MINHA MÃE ME PEDE
_______________________________
Marcha

O que minha mãe me pede
Eu prometo e vou fazer
Trabalhar forçosamente
Para um dia receber

Aqui eu estou dizendo
Aqui eu vou declarar
Quem zombar desta verdade
Vai ver o corpo tombar

Isto eu digo é porque sei
Perante este poder
Aqui dentro da verdade
Tem tudo para se ver

Firmei o meu pensamento
Cumpri com meu juramento
Perante a São João Batista
O nosso pai onipotente

Oh! Minha senhora mãe
Firmai o meu pensamento
Para eu poder enxergar
Esta luz do firmamento
Tu sois uma estrela
E é preciso trabalhar
Que a estrela que não brilha
Ela não pode iluminar
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23 PALAVRAS
_______________________________
Marcha

Meu pai a vós eu peço
Não me deixe esmorecer
Eu quero seguir com vós
Aqui dentro do poder

Gravai bem estas palavras
Dentro do seu coração
Estas palavras radiantes
É do meu senhor São João

Pisa firme e segue em frente
Tu não vai esmorecer
Te humilha aos teus irmãos
Estou aqui para agradecer

Vamos, vamos meus irmãos
Vamos seguir com alegria
Que nós somos filhos eternos
Filhos da Virgem Maria

Aqui eu estou dizendo
Foi meu pai que me ensinou
Quem bem prestar atenção
Este é de São João
São João veio ao mundo
Veio cumprir sua missão
Mas não ligaram importância
Ninguém prestou atenção
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24 QUERO PERCEBER
_______________________________
Cristina Raulino -Valsa

Confio em meu pai
Firmo em minha mãe
Consagro este amor
No meu coração

Minha mãe a vós eu peço
Eu quero perceber
Estou dentro da luz
E não sei compreender
Confia, confia
Confia no poder
Confia na força
Que faz resplandecer

Aqui estou dizendo
E vou afirmar
Que a ordem é severa
Para quem escutar

Te dou, eu te dou
Eu te dou com amor
E presta atenção
Os ensinos do professor

Aquele que escutar
E não prestar atenção
Terá que sofrer
Aqui na união

Vou seguir meu caminho
Sem a nada temer
Com fé em meu pai
Eu tenho que vencer

Vamos meus irmãos
Prestar atenção
Que a ordem é severa
Do rei Salomão
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25 CHAVE DE HARMONIA
_______________________________
Marcha

Meu São João é quem está mandando
É quem está mandando
E é quem vai mandar
Junto com a virgem mãe
São eles que estão ensinando
Vamos, vamos meus irmãos
Vamos seguir com alegria
Que esta é a batalha
Da sempre Virgem Maria
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Tu recebes com amor
Com prazer e alegria
Esta prenda de amor
Da sempre Virgem Maria
Meu Jesus de Nazaré
Vós apresente a minha fé
Para eu poder seguir
Com meu Jesus de Nazaré
Firma o teu pensamento
E limpai teu coração
Que a chave de harmonia
Já encontra em vossas mãos

Meus irmãos estou aqui
Eu não vim para enganar
Cuidado meus irmãos
Sob pena de apanhar

A meu pai eu agradeço
Por tudo que recebi
Peço a vós que me ajude
Para eu ser bem feliz

Eu digo uma, eu digo duas
E continuo dizendo
Meus irmãos prestem atenção
O que está acontecendo
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26 COM FÉ EM DEUS
_______________________________
2X - Marcha

Com fé em Deus
Eu vou me levantar
Com fé em Deus
Ele vai me ajudar
Com fé em Deus
E na Virgem da Conceição
Esta batalha
Nós temos que atravessar
Vamos seguir
Meus irmãos vamos seguir
No caminho
Da sempre Virgem Maria
Que ela
É a nossa protetora
E nos guia
No caminho da salvação
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27 A MINHA VIDA
_______________________________
Gecila de Souza - Marcha

A minha vida é do meu Jesus
E com ele eu vou triunfar
Vou seguindo a minha jornada
Com meu Jesus eu tenho que chegar

Eu devo amar
Minha mãe lá nas alturas
Que me ensina
Eu sair das amarguras

Meu São João é quem está mandando
Santa Maria está ensinando
Vamos todos prestar atenção
O que diz o rei Salomão

Estou aqui
Vim cumprir minha missão
Com fé em Deus
E na Virgem da Conceição

Esta força ela tem poder
Esta força ela tem saber
Esta força ela tem vigor
Esta força faz estremecer
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28 SE ARREPENDAM
_______________________________
Marcha

Se arrependam, se arrependam
Se arrependam pecadores
Mais sofreu Jesus na cruz
E foi quem ressuscitou

Oh! Minha mãe eu estou aqui
Peço força para trabalhar
Na missão de Jesus Cristo
E da sempre Virgem Maria

Aqui eu vim lembrar
As lembranças de Noé
Tudo aqui ele afirmou
Mas ninguém acreditou

Pisa firme e segue em frente
Confia na tua palavra
Que o nosso mestre está no trono
Ele está para chegar

Ele veio aqui neste mundo
Para salvar os pecadores
Preparou a sua arca
E a verdade amostrou
Aqui eu vim lembrar
Tudo que já se passou
Jesus Cristo e São João
O batizado se traçou
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29 MEU PAI ME CHAMOU
_______________________________
Valsa

Meu pai me chamou
E aqui eu estou
Meu pai me ensina
Eu vou, eu vou

São João é quem me guia
Jesus Cristo é minha luz
O divino Espírito Santo
É o dono desta luz

Meu pai me ensina
Eu devo aprender
Trabalhar com firmeza
Aqui neste poder

Vamos, vamos meus irmãos
Vamos todos se alegrar
Que a divina estrela vem
Ela vem subjugar

Este poder
Tem tudo o que se vê
Quem procura encontra
Quem não procura não vê
Meu pai me declare
Eu quero entender
Estou dentro da luz
E não sei compreender
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30 VIVA O SOL E VIVA A LUA
_______________________________
Nonata - Marcha

Viva o Sol e viva a Lua
Viva as estrelas também
Dou viva a todos seres
Aqueles que me convém

Te alegra, te alegra
Alegra teu coração
Que a verdade do meu pai
Ela não tem dúvida não

Viva o Sol e viva a Lua
A terra, o vento e o mar
Dou viva a meu Jesus
Nas alturas aonde está

Agora eu vou trabalhar
Com amor no coração
Escutar o nosso mestre
E ao rei Salomão

Nas alturas aonde está
É aonde está o poder
É aonde está a força
Que faz resplandecer
Meus irmãos estou aqui
Eu estou prestando atenção
Vendo tudo acontecer
Aqui dentro da sessão
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31 O BARCO
_______________________________
Zilda Teixeira - Valsa

Vamos, vamos meus irmãos
Não devemos esmorecer
Que a batalha está pesada
E nós havemos de vencer

O barco chegou
E eu vou viajar
Feliz é aquele
Que me acompanhar

Nós havemos de vencer
É com amor e alegria
Aqui neste jardim
Da sempre Virgem Maria

Minha vida é de Deus
E eu vou me firmar
Segure o balanço
E vamos balançar

Minha mãe a vós eu peço
Não me deixe esmorecer
Para eu vencer esta batalha
E eu saber agradecer

Meu pai me chamou
E aqui eu estou
Segure o balanço
Que somos vencedores
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32 MINHA MÃE
_______________________________
Raimunda - Marcha

Minha mãe a vós eu peço
Não me deixe esmorecer
Me dê firmeza, me dê saúde
Para neste mundo eu vencer

Dou viva ao Sol
Dou viva a Lua
A estrela do oriente
Que é o meu Jesus

Vai seguindo, vai seguindo
Vai prestando atenção
Daqui estou te olhando
E segurei a tua mão

Ele vem balançando
E vai balançar
Os que estiverem firmes
Estes vão ficar

Meu mestre a vós eu peço
Sei que vós tem o poder
Acalmai estes terrores
Aqui dentro do poder
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33 NÃO DEVEMOS ESMORECER
_______________________________
Mazurca

O mestre que nos ensina
Nós devemos aprender
Vamos todos trabalhar
Para poder entender

O mestre está pedindo
Vamos todos se humilhar
Para dar saúde ao nosso mestre
E nós viver no bem-estar

É preciso trabalhar
Aqui nesta preleção
Vamos todos meus irmãos
Vamos seguir nesta missão

Agradeço a meu pai
Agradeço a minha mãe
Eu agradeço a meu Jesus
Que segurou a minha mão

Esta missão é divina
É de Jesus Cristo e da virgem mãe
Patriarca São José
E do meu senhor São João
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34 ESTAS FLORES
_______________________________
Maria Alice Raulino - Valsa

Tu recebes estas flores
Com prazer e alegria
Que tu és filha eterna
Da sempre Virgem Maria

É preciso ter amor
Para seguir nesta missão
Perante a meu pai eterno
E a Virgem da Conceição

Eu recebi estas flores
Com firmeza eu vou firmar
Perante a minha mãe
A todos eu vou apresentar

Minha filha eu te digo
E preste bem atenção
Vejas quem está mandando
É o meu senhor São João

Eu te entrego estas flores
Gravas no teu coração
Perante a São João Batista
E o mestre Juramidam
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35 SAIR DA ILUSÃO
_______________________________

36 ANO NOVO
_______________________________

Maria José - Marcha

Luzenir Alves - Valsa

Vou seguindo nesta estrada
Para ver meu seguimento
Para eu poder seguir
Com Jesus Cristo e São João

Aqui estou dizendo
E preste atenção
Grave estas palavras
No seu coração

A estrada está aberta
Para quem dá atenção
É seguir bem direitinho
E prestar mais atenção

Vamos meus irmãos
Vamos se alegrar
Receber o ano novo
Que o nosso pai vai nos dar

Minha mãe a vós eu peço
Dentro do meu coração
Para eu seguir neste caminho
E sair da ilusão

Nós se humilhando
Com amor e alegria
Recebe o conforto
Da Virgem Maria
Meu pai a vós eu peço
Eu quero entender
Seguir neste caminho
E obedecer
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