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I LUZ
______________________________
Sônia Dini – Valsa

Deus, quero sempre saber
Que a vida verdadeira
Já se pode viver
Mesmo em meio a essa guerra

Deus, como é bom estar com Vós
Navegar neste amor
Cultivar esta flor
Viver nesta doçura

Vive, dentro da proteção
Do que vai prosseguir
Que é a pura beleza
Do eterno amor

Deus, fortaleza do Sol
Azul da imensidão
Quero sempre estar
Na clareza da paz

Vive onde vivem os astros
Onde brilha a luz
Do nosso bom Jesus
E da Virgem Maria

Deus, perante a este poder
Eu posso declarar
Que o amor, como Vós
É e sempre será
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01 VITÓRIA DA LUZ
______________________________
Teresópolis – RJ – 10/05/2009
Pad. Luciano Dini - Mazurca

Agora estamos bem perto do fim
A estrada nunca esteve tão estreita
Há pouco espaço pra se caminhar
Mas vamos dar as mãos
E todos atravessar

Coloque em prática o que já aprendeu
E saiba se compor dentro da Luz
Com São Miguel na frente
E nas costas, em baixo, em cima
Na esquerda e na direita

Cada um cuide muito bem de si
Lembrando sempre: orar e vigiar!
Não ver o inimigo em seu irmão
Mas defender seu próprio coração

Viva as falanges celestiais!
Viva a Luz em todo resplendor!
Viva a vitória das forças do bem!
Viva o perdão e viva o amor!

Por isso zele pelo sentimento
Firmeza agora, é pra valer
Esqueça toda sua opinião
Só pense em Deus
E no Anjo Guardião
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02 A ESCOLHA
______________________________
Teresópolis, RJ – 11/11/2009
Madrinha Cecília – Marcha

Procurem sempre o caminho da Luz
Escolham sempre
Sempre o caminho da Luz
Luz é amor, Luz é a paz
Vida e saúde, é harmonia

Amar a Deus e a toda a Criação
Ser um com Deus
Na Ordem Universal
Estando assim, simples assim
Seja feliz, seja feliz!

A harmonia tem as suas Santas Leis
Perfeição é ser fiel as Santas Leis
Que regem tudo, que estão em todos
Na natureza, no Universo

Caminho da Luz é a Estrada do Amor
Caminho da Luz é a Estrada do Amor
Escolha o Amor, fique no Amor!
Seja o Amor! Viva o Amor!

No pensamento, na palavra
No alimento
Que recebemos
E doamos todo momento
Vamos trocar boas sementes
Fluir na Luz Universal
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03 ANO NOVO
______________________________
Teresópolis, RJ - 30/12/2009
Júnior - Marcha

Nossa família se apurou
E ainda vai mais se apurar
Pra receber o Ano Novo
Que Deus tem para nos dar

Eu quero ver quem está comigo
É nesta ocasião assim
Quem confia no Padrinho
Não deixa a trança pegar
Segure o balanço
E vamos balançar
Segure o balanço
E vamos balançar

Segure o balanço
E vamos balançar
Segure o balanço
E vamos balançar

Aqui é muito sério
E é preciso respeitar
Não ficar de quero, quero
E o Sacramento consagrar

Quando o amor é verdadeiro
Tudo se resolve com o perdão
Mas se está na falsidade
Só resta orar pelo irmão

Segure o balanço...
Deixo tudo acontecer
Deus está sempre no comando
Vossa vontade é feita
Isto quer queira ou quer não

Segure o balanço...
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Segure o balanço
E vamos balançar
Segure o balanço
E vamos balançar

8

04 SER VERDADEIRO
______________________________
Teresópolis, RJ - 19/08/2010
Maurinho - Marcha

Quem sou eu? Quem sou eu?
Eu sou um filho de Deus!

Esse balanço é de amor
É para nós mais se firmar
Ter fé no Pai Eterno
E se compor em seu lugar

No mundo de ilusão
Eu fui rei e fui plebeu
Hoje, no mundo de Deus
Eu sou só um filho Seu

Segure o balanço...
Todos zelem a harmonia
Para louvar ao novo dia
E a gente poder cantar
Numa só voz e se elevar

Quem sou eu?...
Andava triste e sozinho
Ainda não me conhecia
Tantas faces que eu tinha
E nenhuma era a minha

Segure o balanço...
Viva o Sol e viva a Lua
Viva as estrelas também
Viva a nossa família
Do Céu do Dedo de Deus

Quem sou eu?...
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05 DAI-ME A FÉ
______________________________
Teresópolis, RJ - 16/12/2010
Regina - Marcha

Acabou-se o sofrimento
Nasceu o Ser Verdadeiro
Hoje eu sei que nada fui
E sempre fui filho de Deus

Dai-me, dai-me, dai-me
Porque tudo vem de Vós, meu Pai
Porque tudo é para Vós, meu Deus
Até a fé que eu tanto preciso agora

Quem sou eu? Quem sou eu?
Eu sou um filho de Deus!
Agora não quero nada
Eu só deixo me levar
Pelo balanço divino
Só na Luz vou caminhar

É pedindo
Que eu posso alcançar
Sozinho eu não sou nada
Só com Vós eu tenho tudo

Pelo balanço divino
Só na Luz vou caminhar
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06 FIRMEZA E CONSCIÊNCIA
______________________________
Teresópolis, RJ - 06/02/2011
Lúcio - Marcha

Com Deus você já está
O que mais precisa agora
É firmar na consciência
E com firmeza seguir

Deus, Deus, Deus
Meu Pai e minha Mãe
Dai-me a fé, a crença, a confiança
De que sou Eu Sou
Na luz, na paz e no amor

Rogando e trabalhando
Sempre bem consciente
Firmeza no pensamento
Firmeza pra não cair

Que tudo é
Que tudo é parte do todo
Que está tudo bem
E que com Vós estamos na Luz!

Não entre em confusão
Se componha em seu lugar
Haja o que houver
Custe o que custar
Ser bonzinho é muito fácil
Quero ver é obedecer
Espere a chamada divina
Para se apresentar
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07 DIREÇÃO
______________________________

Com fé e esperança
Firme em nossa família
Orando e vigiando
As doze horas do dia

Teresópolis, RJ - 29/07/ 2012
Gilson Faria - Marcha

É por aí,
É por aí que eu vou
Seguindo o Sol,
Em meu interior
A ilusão,
Eu não quero mais ver
Fechando os olhos,
Eu vejo o alvorecer
Luz de Deus,
Na Terra a vencer

Ensinou nosso estimado
Padrinho Sebastião:
Deus é minha vida
Eu sou sua criação
Repita com verdade
Suas santas palavras:
Deus está em mim
Deus é o meu caminho

Venha comigo,
Meu Anjo Guardião
Vem me guiando,
Padrinho Sebastião
E me mostrando,
Mestre Juramidam
Para eu entrar
Nesta solitude

Termino agradecendo
A este Santo Guerreiro
Dou viva aqui na Terra
Ao meu Mestre Justiceiro
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Com alegria,
Que é a minha vida
E com amor,
A minha energia
Papai do céu, me ensinou,
Que nada é para sempre
Só o seu amor
E a eterna vida
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O que era ontem,
Hoje já não é
Vamos então,
Prestar bem atenção
Aqui e agora,
Dentro do coração
Nova ordem,
Do nosso Pai

E a vida sempre,
Eu devo louvar
Toda a floresta,
Todos os animais
Tudo é de Deus,
Tudo tem seu lugar
E eu também,
Devo estar no meu
Aonde Eu Sou,
Em plena harmonia
Pra iluminar, aí devo estar
Para fazer, antes devo Ser!

Vamos cantar
Vamos cantar o amor
Levando a força
Da nossa obediência
E assim estar
Na Ordem Universal!
Verdadeira paz interior,
Paz de Deus, Divino Amor!
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08 LIBERDADE, LIBERDADE
______________________________
Hino ofertado a Carol Barros - Marcha

Liberdade, liberdade
Liberdade, liberdade
Abriu asas sobre mim!
Liberdade, liberdade
Liberdade, liberdade
Que em mim só manda é Deus!

Liberdade, liberdade
Não tem mais advertência,
Não tem mais chiquerador!
Liberdade, liberdade
O restante das lições,
Eu aprendo é com amor!
Liberdade, liberdade
Amor que se manifesta
Na harmonia e o bem estar
Para mim e os meus irmãos
Aqui dentro desta casa
É Deus em primeiro lugar!

Liberdade, liberdade
Liberdade, liberdade
Só com muita disciplina!
Liberdade, liberdade
Foi assim que eu alcancei
Dentro da Santa Doutrina

Liberdade, liberdade
Bem estar dentro do peito,
Este amor no coração
Liberdade, liberdade
Alegria que eu expando
Para toda a criação!
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09 O SOL INTERIOR
______________________________

Liberdade, liberdade
O meu amor não tem medo
Meu amor não tem medida!
Liberdade, liberdade
Ele é livre, leve e solto
É eterno e infinito!

Ofertado a Mad. Suzana do Céu do Beija-Flor
Teresópolis – Agosto de 2014 – Marcha

Para quem entregar seu coração
E comigo disser sim, Eu Sou
Aqui estou apresentando O Amor
Amor Divino, Sol Interior

Esta é a luz de cura
Que nasce no Sol Central
E flui pelos corações
Daqueles que estão entregues
E se consideram filhos
Do seu Pai Celestial!

Na presença da Virgem Maria
E do Mestre Juramidam
Eu acredito, eu aceito, Eu Sou
O coração de Deus no meu coração
Eu acredito, eu aceito, Eu Sou
Meu coração no coração de Deus

Filho de peixe, peixinho é!
Filho de Deus, o que é que é?
Filho de peixe tem todo o oceano!
Filho de Deus, o que é que tem?
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Ao meu lado o Padrinho Sebastião
Foi ele quem aqui me guiou:
“O meu amor
Está no cume de Jesus
Que radeia a Santa Luz
E me faz clarear"

Sagrado Coração de Jesus
Clareia, ilumina esta casa
Ilumina todos os meus irmãos
Aqueles que acreditarem
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