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01 O DIVINO PAI ETERNO
______________________________
O divino pai eterno
O seu mundo veio e formou
O seu mundo veio e formou
E habitou e habitou
Com toda criação
Com toda criação
Com vosso amor
Deixou e levou
E tão distante ficou
E tão distante ficou
Olhando a sua criação
Olhando a sua criação
Com vosso brilho do amor
Com o vosso brilho
Com o vosso brilho do amor

1

02 DEUS AONDE ESTÁ
______________________________
Marcha

Deus aonde está
Aonde está
Aonde está
Aonde está
Aonde está
Com tanta altura
Com tanta altura
Com vosso brilho
De formosura
Com vosso brilho
Com vosso brilho
De formosura
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03 DO SOL
______________________________
Marcha

Do Sol nos nasce a luz
E neste azul que faz pasmar
Vós sois a Lua e sois rainha
Vós sois o brilho, vós sois o brilho
Vós sois o brilho e flor do mar
Eu vou seguindo nesta estrada
Nesta casa chegarei
Esta é a casa da verdade
Que neste mundo, que neste mundo
Que neste mundo eu encontrei
No coração trago a firmeza
E no divino nas alturas
Esta é a casa da verdade
É um primor, é um primor
É um primor de formosura
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04 DE QUEM CRISTO NASCEU
______________________________
Valsa

De quem Cristo nasceu
Da virgem mãe bendita
Da virgem mãe bendita
Da virgem mãe bendita
A quem Deus deu todo poder
A virgem mãe bendita
A virgem mãe bendita
A virgem mãe bendita
Em vosso trono
Jesus vos colocou
A virgem mãe bendita
A virgem mãe bendita
Como rainha perpétua
O divino pai vos coroou
A virgem mãe bendita
A virgem mãe bendita
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05 HORÁRIO
______________________________
Marcha

São seis horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
Que tudo que nós precisa
O nosso pai e nossa mãe
É quem nos dá
São sete horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso pai e nossa mãe
É quem nos dá
São oito horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso pai e nossa mãe
É quem nos dá
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São nove horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso pai e nossa mãe
É quem nos dá
São dez horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso pai e nossa mãe
É quem nos dá

6

São onze horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso pai e nossa mãe
É quem nos dá
São doze horas do dia
O nosso pai e nossa mãe
Vamos amar
É quem nos guarda e nos defende
E é quem nos livra
De todo mal
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06 SENHORA MÃE SANTÍSSIMA
______________________________
Valsa

Senhora mãe santíssima
O vosso filho ela mandou
Está na frente da estrada
Para quem acompanhar
Para quem acompanhar
Com fé e alegria
Para a santíssima casa dela
Ela espera todo dia
Ela espera todo dia
O divino pai chamar
Para a santíssima casa dela
Todos filhos lá chegar
Todos filhos lá chegar
E ela todos receber
Para dar a santa glória
Aqueles que merecer
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07 TENHO PRAZER
______________________________
Marcha

Tenho prazer
E vivo com alegria
Junto da senhora mãe
A santíssima Virgem Maria
Minha senhora mãe
A santíssima Virgem Maria
Aqui eu vivo neste mundo
Até chegar o meu dia
Quando o Sol se esconde
E fica vós com vosso brilho
É da minha senhora mãe
A santíssima Virgem Maria
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08 LOUVADA SEJA NOSSA MÃE
______________________________
Marcha
Louvada seja a nossa mãe
E o nosso pai que nos criou
Eu nunca mais hei de esquecer
Do meu divino salvador
Jesus Cristo está na Terra
Foi Deus do céu foi quem mandou
Para ele vir nos ensinar
A doutrina do salvador
Todo dia ele nos ensina
E faz esforço para nós chegar
Mas vossos filhos estão rebeldes
Porque não querem acreditar
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09 VAMOS AMAR
______________________________
Valsa

Vamos amar ao nosso pai
Que ele nos tem tanto amor
O vosso brilho em nós derrama
O meu divino redentor
Vamos amar a nossa mãe
Que nós devemos bem amar
Vossa graça em nós derrama
E nos apresenta ao nosso pai
Vamos amar ao vosso filho
Nos apresenta a nossa mãe
Com o vosso divino carinho
Em cima de nós espalha
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10 VAMOS TER AMOR
______________________________
Marcha

Vamos ter amor
Vamos ter amor
Vamos ter amor
A quem nos ensina
Vamos ter amor
Vamos ter amor
Vamos ter amor
A quem nos ensina
Vamos ter amor
Vamos ter amor
A quem nos ensina
É a nossa guia
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Vamos ter amor
Vamos ter amor
A quem nos ensina
É a nossa guia
Meu soberano pai
Foi quem mandou
Mais a divina mãe
Jesus filho de Maria
Meu soberano pai
Foi quem mandou
Mais a divina mãe
Com seu resplendor
Jesus filho de Maria
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11 QUEM NOS DEU ESTE PRAZER
______________________________
Marcha

Quem nos deu este prazer
Recebemos com alegria
Louvado seja Deus
E Jesus filho de Maria
Ele foi quem nos deu
E a nossa mãe foi quem mandou
Louvado seja Deus
E o nosso mestre que nos ensinou
Deus do céu nos manda o pão
E a nossa mãe para nos criar
Louvado seja Deus
E o nosso mestre para nos ensinar
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12 SENHORA MÃE SANTÍSSIMA
______________________________
Marcha

Senhora mãe santíssima
O seu jardim Deus preparou
Colocou seu bento filho
Ela é a árvore e ele é a flor
O divino pai eterno
Todo poder a vós vos dá
Para ensinar os vossos filhos
Aqueles que procurar
Senhora mãe santíssima
Senhora de todo poder
Seu bento filho é uma flor
Para sempre resplandecer
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13 VAMOS DAR LOUVOR
______________________________
Mazurca

Vamos dar louvor, vamos dar louvor
A quem estes ensinos nos deu
Ao divino pai que é soberano
Mais a virgem mãe e o filho seu
Vamos ter amor, vamos ter amor
A quem estes ensinos nos deu
Ao divino pai que é soberano
Mais a virgem mãe e o filho seu
Louvado seja o nosso pai
A nossa mãe e o filho seu
Vamos dar louvor, vamos dar louvor
Vamos ter amor a quem nos deu
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14 VAMOS AMAR
______________________________
Marcha

Vamos amar
Vamos amar
A nossa mãe
Vamos ter amor
Quem ama
Nossa mãe
Ela enche o coração
De todo primor
Oh! Meu
Supremo pai
É o nosso
Soberano senhor
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Vamos amar
Nossa mãe mais nosso pai
Para eles nos livrar
De todo esses terrores
O vosso filho
Está na Terra
Ele é o nosso
Mestre ensinador
Vai andando
De passo em passo
Com seu coração
Cheio de amor
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15 DIVINO E SOBERANO
______________________________
Marcha – 2X

O nosso pai
É divino, é soberano
É supremo
É amantíssimo, é criador
Eu peço ao nosso pai
Para no meu coração
Me dai conforto
E dai-me amor
A nossa mãe
É divina, é soberana
Por todos vossos filhos
Ela roga e tem amor

20

Eu peço a nossa mãe
Para no meu coração
Me dai conforto
E dai-me amor
Jesus Cristo
É divino, é soberano
Padeceu, morreu na cruz
Por vosso amor
Eu peço a Jesus Cristo
Para no meu coração
Me dai conforto
E dai-me amor
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16 O NOSSO PAI FOI QUEM MANDOU
______________________________
Marcha

O nosso pai foi quem mandou
Para nossa mãe receber
Que foi para este dia
Que Jesus Cristo nasceu
Ele nasceu neste dia
Para vir nos ensinar
Pela estrada que viemos
Por ela nós temos que voltar
Cantemos, todos cantemos
Com amor, com alegria
Quem mandou nos ensinar
Foi a sempre Virgem Maria
Todos seres se alegram
Em ver nascer Jesus
Com esta divina estrela
Que veio nos dar a santa luz
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17 DO ASTRAL
______________________________
Marcha

Do astral, astral
Da onde vem todos ensinos
De Jesus Cristo Redentor
Para seguir o seu destino
Quem seguir nesta estrada
Deus lhe dá a santa luz
De Jesus Cristo Redentor
Para sempre amém Jesus
Tem a sempre Virgem Maria
Para sempre acompanhar
Até a santa casa dela
Até quando lá chegar
Quem bem trabalha neste mundo
Tem nossa mãe para colher
Faz a entrega para o divino
Para um dia receber
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18 ESTE CÂNTICO EU RECEBI
______________________________
Marcha

Este cântico eu recebi
Na linha do astral
Com amor e com alegria
Para hoje aqui cantar
A minha mãe é tão formosa
Soberana e é divina
É ela é quem nos manda
Para nós estes ensinos
Ela manda estes ensinos
Para nós bem aprender
Para seguir neste caminho
E nós saber agradecer
Jesus Cristo Redentor
Filho da Virgem Maria
É quem nos dá a santa luz
E nessa estrada é quem nos guia
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19 ESTOU AQUI
______________________________
Marcha – 2X

Estou aqui
Que minha mãe me mandou
Dentro desta casa
De um bom mestre ensinador
É um tesouro
Aqui aonde estou
Da virgem mãe puríssima
E de Jesus Cristo Redentor
Jesus Cristo
É o nosso protetor
Com a virgem mãe puríssima
E o nosso pai criador
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20 O NOSSO MESTRE NOS ENSINA
______________________________
Marcha

O nosso mestre nos ensina
Para nós acompanhar
Faz esforço para nós ir
Não é para nós ficar
Jesus Cristo é quem nos manda
Jesus Cristo é quem nos dá
Mandou o nosso mestre
Aqui para nos ensinar
Trabalhemos nessa estrada
Para nós se limpar
Pra ter a luz do resplendor
Para todos enxergar
Nossa mãe é soberana
Nas alturas onde ela está
Mandou o vosso eterno filho
Para sempre nos guiar
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21 TRABALHEMOS, TRABALHEMOS
______________________________
Marcha

Trabalhemos, trabalhemos
Acompanhemos este poder
O que ele nos ensina
Tem nossa mãe para receber
O que ele nos ensina
É com firmeza e tem amor
A sempre Virgem Maria
Foi ela quem lhe ensinou
A nossa mãe mais Jesus Cristo
A ele lhe ordenou
Para cumprir esta missão
Como mestre ensinador
Jesus Cristo é divino
Mais nossa mãe tão poderosa
O nosso soberano pai
É quem nos dá a santa glória
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22 VIVEMOS NESTE REINADO
______________________________
Marcha

Vivemos neste reinado
Com a vossa proteção
Que a nossa mãe lhe entregou
Para ensinar os seus irmãos
Minha mãe, minha rainha
Os vossos filhos tem amor
Minha mãe, minha rainha
É quem nos dá todo valor
Vai seguindo, vai seguindo
Com a mesma direção
Com a nossa protetora
Senhora da Conceição
O nosso pai nos dá o conforto
Para nós acompanhar
E todos nós aprender
O que ele nos ensinar
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23 A NOSSA MÃE
______________________________
Marcha

A nossa mãe, ela é rainha
E para todos ela mostra o seu poder
Com vossas divinas virtudes
Para todos nós conhecer
A nossa mãe, ela nos manda
Para todos o alimento
Com vossas divinas virtudes
Para grandes e pequenos
A nossa mãe, ela nos manda
Que de tudo nós precisemos
E todos nós só recebemos
O tanto que merecemos
A nossa mãe, ela mandou
O nosso mestre nos ensinar
A todos nós ele ensina
Nos defender de todo mal
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24 SOU EU
______________________________
Marcha

Sou eu, sou eu, sou eu
Que minha mãe me mandou
Para mim viver aqui
Com meu mestre ensinador
Eu encostado a meu mestre
Junto a minha mãe estou
Junto a Jesus Cristo
E ao nosso pai criador
Este planeta que nos guia
É quem nos traz todos primores
Da nossa mãe e de Jesus Cristo
Do nosso pai que nos mandou
Soberano é o nosso pai
E Jesus Cristo Redentor
E a virgem mãe puríssima
E o nosso mestre ensinador
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25 QUEM NOS DEU ESTA LUZ
______________________________
Marcha

Quem nos dá esta luz
É para nós acompanhar
E seguir neste caminho
E seguir neste caminho
Para com ele lá chegar
Esta é a flor
Do brilho do amor
A minha mãe foi quem mandou
A minha mãe foi quem mandou
Com a luz do resplendor
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O meu divino pai
Foi quem lhe acompanhou
E aqui lhe colocou
E aqui lhe colocou
Como mestre ensinador
As pétalas desta flor
É o divino pai quem dá
É a flor que mais brilha
É a flor que mais brilha
No reino do astral
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26 ME DERAM ESTE CANTO
______________________________
Marcha

Me deram este canto
Para mim aqui cantar
Este cântico eu recebi
Da condessa Cires Beija-Mar
Eu canto e me alegro
Em ver todos cantar
Este cântico divino
Que eu recebi lá do astral
Eu digo aos meus irmãos
Filhos da Virgem Maria
Que é preciso trabalhar
Assim toda hora e todo dia
Trabalhemos meus irmãos
Para todos receber
Que do Sol e que da Lua
É de onde vem todo poder
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27
ESTOU AO PÉ DESTE CRUZEIRO
______________________________
Marcha – 2X

Estou ao pé deste cruzeiro
Meu mestre me colocou
Este cruzeiro é divino
É de Jesus Cristo Redentor
Neste divino cruzeiro
Nele está a santa luz
Com todos vossos seres
Que acompanhou Jesus
Tem a sempre Virgem Maria
Com a luz do resplendor
Com vossas divinas virtudes
Mais Jesus Cristo Redentor
O nosso pai amantíssimo
Com a vossa luz alumiando
Olhando para os vossos filhos
Vós sois divino e soberano
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28 HINÁRIO EU VOU CANTAR
______________________________
Marcha

Hinário eu vou cantar
Em louvor, em louvor
Hinário eu vou cantar
Em louvor, em louvor
Jesus Cristo Redentor
Ele é meu protetor
Manda eu cantar hinário
Em louvor, em louvor
A sempre Virgem Maria
Minha mãe e protetora
Manda eu cantar hinário
Em louvor, em louvor
Oh! Meu divino pai
Onipotente é criador
Nos banha com vossas virtudes
Vamos dar louvor, vamos dar louvor
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29 RELUZ O BRILHO
______________________________
Marcha

Reluz o brilho da floresta
Que a vossa luz faz resplandecer
Quem me trouxe tem amor
E quem me trouxe tem poder
Estamos dentro da batalha
Temos defensor para nos defender
Quem me trouxe tem amor
E quem me trouxe tem poder
Tem a sempre Virgem Maria
Para sempre nos fortalecer
Quem me trouxe tem amor
E quem me trouxe tem poder
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30 DO INFINITO DO ASTRAL
______________________________
Marcha – 2X

Do infinito
Do astral
A vossa luz
Faz as estrelas brilhar
Todas são luzes
Dos seres divinos
Que aqui nos amostra
O poder aonde está
Esta estrela
Luz dourada que nos guia
É Jesus Cristo Redentor
Filho da Virgem Maria
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Com vosso brilho
Nos dá estes ensinos
Para nós aprender
Com amor, com alegria
Esta luz prateada
Que nos guia
Ela é divina
É da sempre Virgem Maria
Que ela é mãe
Senhora de todos ensinos
Manda vos ensinar
A todos vossos filhos
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31 O MESTRE QUE ME ENSINA
______________________________
Marcha

O mestre que me ensina
Para eu bem aprender
Para eu ter amor
Para eu ter amor
A minha mãe é divina
Todos ensinos a vós vos dá
E vós aprendeu
Para nos ensinar
A minha mãe é divina
Ela é rainha do mar
Estremece a terra
E balanceia o mar
O meu pai é divino
Não sai do seu lugar
A Terra é quem gira
Para nos amostrar
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32 ESTAMOS TODOS TRABALHANDO
______________________________
Marcha

Estamos todos trabalhando
Perante este poder
Cada qual que tem um dom
Conforme o que merecer
As portas estão abertas
Deste divino poder
Enxerga quem procura
Quem não procura não vê
Saí a procurar
Este poder superior
Sou filho da minha mãe
E dentro desta casa estou
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33 ESTOU NA TERRA
______________________________
Marcha

Estou na Terra, estou na Terra
Minha mãe é quem domina
Ela é minha protetora
Ela domina e é rainha
Este divino poder
Que o divino pai talhou
Para sempre Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor
Todos filhos que a vós procuram
Vós recebe como mãe
E apresenta ao nosso pai
Com vossas divinas virtudes
O mestre que me ensina
Para eu bem agradecer e ter amor
É quem nos dá esta luz
Do divino resplendor
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34 A SEMPRE VIRGEM MARIA
______________________________
Marcha
A sempre Virgem Maria
Ela é rainha das flores
É quem nos dá este conforto
No coração nos dá o amor
Jesus Cristo o vosso filho
E filho do onipotente
É quem nos dá estes ensinos
E ele é o rei da ciência
O divino pai eterno
Do universo é criador
Tem amor a todos filhos
Mas todos filhos não tem amor
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35 AGORA MESMO
______________________________
Marcha

Agora mesmo
Eu recebi
Deste jardim
Esta formosa flor
Com todo amor
Com todo amor
Com todo amor
Com todo amor
Segue os teus passos
Como eu vou te ensinando
Cada vez a mais
Vou te mostrando
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Se me pedires
Se me pedires
Se me pedires
Eu vou te dando
A Virgem Maria
Vem acompanhando
Com esta divina luz
Vem alumiando
Neste caminho
Neste caminho
Neste caminho
Do Espírito Santo
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36 O MAR CRESCE
______________________________
Mazurca – 2X

O mar cresce e a terra baixa
Em diversas partes do universo
Os filhos que habitam nela
Reclamam ao sair da terra
A sempre Virgem Maria
Como mãe a consolar
Que Deus é um pai divino
Muda para outro lugar
Ela diz para todos filhos
Para todos se conformar
Que Deus foi quem a fez
É quem pode desmanchar
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37 TODOS DEVEM PROCURAR
______________________________
Marcha

Todos devem procurar
Ter firmeza e ter amor
O que o mestre nos ensina
A minha mãe foi quem mandou
O mestre ele ensina
Para todos seus irmãos
Bem gravar e ter firmeza
Dentro do coração
O mestre ele ensina
Para bem se ter amor
Bem gravar e ter firmeza
Em nosso pai criador
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38 O DIVINO PAI MANDOU
______________________________
Marcha

O divino pai mandou
O vosso filho içar vossa bandeira
Em todo o universo
Com vosso divino poder
A minha mãe lhe mandou
E amostra em todo o universo
O vosso filho está na Terra
Ele é o verdadeiro
Ele está na Terra
Ele veio foi para ensinar
Aquele que for rebelde
Precisa disciplinar
Com vós eu comecei
E agora eu vou terminar
Com Jesus para sempre
E meu mestre para ensinar
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39 SOIS VÓS
______________________________
Marcha

Sois vós, sois vós, sois vós
Com vosso divino poder
Que me dá força e dai-me amor
Conforme eu merecer
O divino pai mandou
O vosso filho lá das alturas
Para ele ensinar
A todo aquele que procura
Essa instrução ele tem
E mantém em seu poder
De ensinar quem lhe procura
Que não vai se oferecer
Eu sempre a vós eu peço
Para eu saber vos agradecer
Vós me dá os bons ensinos
E eu saber compreender
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40 A DIVINA MÃE
______________________________
Marcha

A divina mãe
Com o vosso olhar
E a vossa luz
Em todo terrestre
Leva as alturas
Em todo universo
A divina mãe
Com vosso poder
A divina mãe
Foi quem me deu
E dará para todos
Que bem procurar
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Leva as alturas
Com vosso poder
E bem representa
Ele ao nosso pai
Vamos amar
A Deus nas alturas
E a divina mãe
Onde ela está
Que ela em nós derrama
As vossas virtudes
Que ela é para sempre
Para não faltar
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41 A SEMPRE VIRGEM MARIA
______________________________
Marcha

A sempre Virgem Maria
Ela mandou eu cantar
Eu peço a vós como mãe
Para sempre me ensinar
Jesus Cristo Redentor
É o dono desta missão
É ele é quem me ensina
Eu gravar Deus no coração
Jesus Cristo Redentor
Filho da Virgem Maria
É quem nos dás as instruções
E para sempre é quem nos guia
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42 SOIS BALIZA
______________________________
Marcha – 2X

Vós sois baliza e sois baliza
Neste globo universal
Vós baixa o vento das alturas
Dissolve a terra e fica em mar
Foi minha mãe foi quem me deu
Para hoje aqui cantar
Eu canto é com obediência
Nesta noite de natal
Vejo meu pai lá nas alturas
O vosso filho aonde está
Nos dando esta luz divina
E viva a noite de natal
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43 VOU SEGUINDO
______________________________
Marcha

Vou seguindo, eu vou seguindo
E vós vai me guiando
Eu com vós, eu com vós
Para vós ir me ensinando
Para vós ir me ensinando
E eu bem aprender
Eu com vós, eu com vós
Para nunca me esquecer
Para nunca me esquecer
Do que vós me ensinar
Eu com vós, eu com vós
Para sempre a Deus louvar
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44 MEU PAI
______________________________
Marcha

Meu pai foi quem me deu
Para mim esta missão
Eu digo a todos, eu digo a todos
Que preste bem atenção
De vós eu recebi
Com amor no coração
Estou aqui, eu vivo aqui
Encostado ao meu irmão
Esta estrela que nos guia
É de junto da Virgem Maria
É quem me clareia esta luz
É dela é que me vem o dia
Esta estrela que nos guia
Para eu bem reconhecer
É da onde vem esta força
E este divino poder
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45 PEDI A VÓS
______________________________
Marcha – 2X

Pedi a vós
E eu de vós sempre a esperar
Agora eu recebi
Para sempre a vós louvar
Nós neste mundo
Precisa bem se firmar
Na Lua e nas estrelas
E no divino aonde está
Vós sois divina
E tudo tem para nos dar
Representa nesta estrela
Para sempre nos guiar
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46 EU TE DOU
______________________________
Marcha

Eu te dou, eu te dou
É com carinho e com amor
Eu te dou, eu te dou
É com carinho e com amor
Quem mandou, quem mandou
Foi a divina luz de amor
Quem mandou, quem mandou
Foi a divina luz de amor
Eu te digo para ti
E para os outros tu dizer
Eu te digo para ti
E para os outros tu dizer
Quem tiver dormindo acorde
Que o tempo já chegou
Aquele que ficar dormindo
Fica sem ter a luz de amor
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47 A MINHA MÃE
______________________________
Marcha – 2X

A minha mãe
Me engrandeceu
Para eu eternamente
Vos agradecer
De quem sou eu
De quem sou eu
De quem sou eu
De quem sou eu
Para o meu
Divino pai
Todos bons louvores
A vós eu vos dar
De quem sou eu
De quem sou eu
De quem sou eu
De quem sou eu
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48 BEM LOUVADA
______________________________
Mazurca – 2X

Bem louvada seja
A nossa mãe
Bem louvada seja
Vamos dar louvor
Bem louvada seja
Bem louvada seja
A nossa mãe
Que nos criou
O vosso filho
Está no mundo
Com suas ovelhas
Ele é bom pastor
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Bem louvado seja
Bem louvado seja
Bem louvado seja
Vamos dar louvor
Bem louvado seja
O nosso pai
Bem louvado seja
Vamos dar louvor
Bem louvado seja
Bem louvado seja
O nosso pai
Que nos criou
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49 A MINHA MÃE
______________________________
Marcha – 2X

A minha mãe
Ensina o vosso filho
Ensina a ele
Para ele nos ensinar
Quem bem ouvir
Presta atenção o que ele diz
Ela junto
Do pé dele ela está
A minha mãe
Nos manda estes primores
Com alegria
E com amor ela nos dá
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E todos nós prestar atenção
Bem direitinho
Esta alegria
Este amor nunca faltar
A todos nós ela mostra
Esta estrela
No firmamento para nós
Bem saber cantar
Qual estrela
Que brilha mais no firmamento?
É o divino
Nas alturas onde está
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50 SOIS DIVINA
______________________________
Valsa – 2X

Sois divina, sois divina
Sois divina com vosso amor
Sois divina, sois divina
Consagro em vós este amor
Sois divina, sois divina
Para todos ela mostra este amor
Sois divina Oh! Mãe divina
Vós me apresenta esta flor
Esta flor é pequenina
Ela brilha em todo jardim
É divina, sois divina
Peço a vós que brilhe a mim
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51 PEDI LICENÇA
______________________________
Marcha

Pedi licença a mamãe
Para um presente eu te dar
Da princesa Soloína
Encantar, encantar
Dou-te este presente
Agora eu vou te dizer
Que a princesa Soloína
Tem prazer, tem prazer
Dentro deste jardim
Agora eu vou te mostrar
Uma flor pequenina
Como brilha e faz brilhar
O brilho desta flor
Agora eu vou te mostrar
A princesa Soloína
Encantar, encantar
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52 EU RECEBI
______________________________
Marcha – 2X

Eu recebi, eu recebi
Eu recebi com alegria
De quem eu recebi
Foi da sempre Virgem Maria
Tu não deves dar conselho
A quem não quer escutar
Dou-te esta instrução
Deixa ficar como está
Treme a terra, treme a terra
Treme a terra e geme o mar
Tudo que existe nela
Tem tudo que balançar
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01 O NOSSO PAI É SOBERANO
______________________________
Marcha

O nosso pai é soberano
É supremo e é criador
O vosso filho Jesus Cristo
É o nosso salvador
A nossa mãe é soberana
É quem nos dá todo valor
É a rainha da floresta
Da onde vem todo primor
O nosso pai para seus filhos
Ele tem tudo para dar
Ordenou ao nosso mestre
Com seus irmãos para festejar
O nosso pai ao nosso mestre
Ordenou para ensinar
A todos seus irmãos
Aqueles que procurar
1

02 PRELEÇÃO
______________________________
Marcha

Eu vou chamar os meus irmãos
Para virem apreciar
Escutar uma preleção
Que eu agora mando dar
Eu aviso aos meus irmãos
Que todos prestem atenção
E grave bem na memória
Até o fim da preleção
Eu chamei os meus irmãos
Que a todos eu quero dizer
Que o divino pai eterno
Quem me deu este poder
Eu vim para este mundo
Foi meu pai quem me mandou
Para mim viver aqui
Como mestre ensinador
2

A rainha minha mãe
Foi quem veio me ensinar
Eu perdoar os meus irmãos
Para meu pai me perdoar
A minha mãe me ensinou
Eu gravei no coração
Para meu pai me perdoar
Eu perdoar meus irmãos
Eu digo aos meus irmãos
Que nós devemos seguir
Para nós ser bem feliz
É preciso se unir
Tudo que já se passou
Isto foi porque Deus quis
Se não vivermos unidos
Não podemos ser feliz
3

Sempre eu digo aos meus irmãos
Mas não querem acreditar
Que somos filhos de Deus
E não podemos se julgar
Aconselho aos meus irmãos
Que sejam atencioso
Que os filhos do pai eterno
Não podem ser orgulhoso
Eu digo aos meus irmãos
Que eu não vim para enganar
Quem zombar desta verdade
É para ver o corpo tombar
Foi meu pai quem me mandou
Eu aqui para ensinar
Quem quiser seguir comigo
É preciso se humilhar
4

Se eu quiser ir eu vou
Se eu não for posso mandar
Todos têm que obedecer
Sob pena de apanhar
A disciplina já chegou
A tempo eu venho dizendo
Ninguém ligou importância
E o chicote está comendo
Aquele que merecer
Devemos dar o seu dom
Não temos que reclamar
Tudo que Deus faz é bom
Eu convido aos meus irmãos
Na estrada para seguir
Que a escada é muito alta
E é preciso nós subir
5

Nós não temos outro caminho
A nossa estrada é esta
É amar ao nosso pai
E a rainha da floresta
Me vejo contrariado
Eu olho para o firmamento
Implorando ao pai eterno
Que firme meu pensamento
Vamos todos trabalhar
Vamos deixar de pobreza
Tudo junto a virgem mãe
Para nós é uma riqueza
Essa riqueza é minha
Foi meu pai foi quem me deu
Junto a esta irmandade
Aqui o chefe sou eu
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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
Eu ensino é com amor
Dentro do meu coração
Quem me traz estes ensinos
É a Virgem da Conceição
O nosso pai que me mandou
Estou aqui para ensinar
Que o tempo é chegado
E todos devem aproveitar
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Estou na estrada para seguir
E ir com todos meus irmãos
Os que quiserem acompanhar
A nossa linda preleção
A nossa mãe quer os seus filhos
Todos para trabalhar
Que estão todos dormindo
E é preciso acordar
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04 MEU DIVINO PAI ETERNO
______________________________
Marcha

Meu divino pai eterno
Vós me dê a santa luz
Para eu seguir neste caminho
Para sempre amém Jesus
Minha mãe minha rainha
Vós me dê a santa guia
Para eu seguir neste caminho
Minha sempre Virgem Maria
Eu vou entrar nesta estrada
Com amor no coração
Que eu trago a verdade pura
Para ensinar os meus irmãos
Para ensinar os meus irmãos
Para todos aprender
Para que todos enxerguem
E todos possam compreender
9

05 DECLARAÇÃO
______________________________
Mazurca

Pedi licença a meu chefe
Me deu com muita atenção
Quem quiser pode escutar
Que eu faço a declaração
Meu chefe me deu licença
Para hoje nós cantar
Para todos ver um milagre
Que eu tenho para mostrar
Eu vou seguindo nesta linha
Sem nunca me arrepender
Que dentro desta verdade
O meu chefe tem poder
Ao divino eu pedi
E a rainha para ordenar
Com vosso divino poder
Para meu chefe me curar
10

Meu chefe veio me curar
Que a rainha me mandou
Com o poder do pai eterno
E as forças do redentor
Eu recebi esta cura
Com muita satisfação
Me acho hoje curado
Junto com meus três irmãos
Foi em nome do meu chefe
Que ao divino pai eu pedi
Com o poder da mãe divina
Eu agora recebi
Eu digo aos meus irmãos
Para todos ficar ciente
Que nós não merecemos nada
Sem o chefe ir na frente
11

O nosso chefe tem poder
E nós devemos ter amor
No coração ter firmeza
Que ele foi quem procurou
Vamos seguir os trilhos direito
Deixemos os caminhos errados
Que nós tendo esta firmeza
Seremos todos curados
Vamos ter fé na mãe divina
E no nosso pai criador
E no vosso eterno filho
E no nosso mestre ensinador
Viva a nossa rainha
E o nosso pai criador
Viva o vosso eterno filho
E o nosso mestre ensinador

12

06 O NOSSO MESTRE TEM VALOR
______________________________
Marcha

O nosso mestre tem valor
Dentro aqui desta verdade
Ele é quem nos apresenta
A nossa mãe de bondade
O nosso mestre para nossa mãe
Ele é um filho querido
É por isso é que ela quer
Que nós seja todos unidos
Ela apresenta ao nosso mestre
E ao nosso pai criador
Nós vivendo unido a ele
Nós temos outro valor
A nossa mãe manda nos ensinar
Para nos tirar do engano
Para um dia nós saber
Que existe um pai soberano
13

07 A RAINHA DA FLORESTA
______________________________
Marcha

A rainha da floresta
Foi quem me deu esta luz
Para mim cantar com os meus irmãos
No dia que nasceu Jesus
Para nos remir e salvar
Ele nasceu neste dia
Vamos todos festejar
A Jesus filho de Maria
Jesus filho de Maria
Com o divino senhor Deus
Vamos cantar com amor
No dia que Jesus nasceu
Ele nasceu neste dia
Para vir nos ensinar
Para nós cantar com alegria
Nesta noite de natal
14

08 EU PROVO COM OS MEUS IRMÃOS
______________________________
Marcha

Eu provo com os meus irmãos
Que eu aqui nunca enganei
Todos que me procuraram
Sempre a verdade eu mostrei
Ainda que se arrependam
Não mando ninguém sair
Peço é conforto a meu pai
Para quem quiser seguir
Só não posso é obrigar
Que isto não é possível
Pois eu digo para todos
Que aqui o centro é livre
Para todos meus irmãos
Sempre uma coisa eu digo
Que os filhos da rainha
Não devem encarar perigo
15

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

O chefe que veio a Terra
Como mestre ensinador
Recebeu esta missão
Que a virgem mãe lhe entregou
Eu sigo nesta estrada
Que minha mãe me mandou
Cumprindo esta missão
Do vosso filho redentor
Todos devem aprender
E bem amar no coração
A doutrina de Jesus Cristo
Que ele é o dono desta missão
Jesus Cristo é meu mestre
Foi ele quem me ensinou
Dai-me força e dai-me amor
Que vós é o meu professor
16

10 O DIVINO PAI MANDOU
______________________________
Marcha

O divino pai mandou
O mestre que nos ensina
Para todos nós conhecer
O valor desta doutrina
Eu convido os meus irmãos
Que queiram me acompanhar
Para seguir nesta verdade
Que eu recebo do astral
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
17

11 A VIRGEM MÃE PURÍSSIMA
______________________________
Mazurca

A virgem mãe puríssima
Mandou o mestre aqui
E ele veio para nos ensinar
Com amor e muita alegria
Todos nós devemos acompanhar
Acompanhemos meus irmãos
O nosso mestre ensinador
Que ele veio para nos ensinar
E a virgem mãe foi quem nos mandou
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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
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

19

12 O DIVINO PAI MANDOU
______________________________
Marcha

O divino pai mandou
O mestre nos ensinar
Vamos todos trabalhar
Para sempre acompanhar
O mestre trabalhava
Se achava quase sozinho
Pediu a Jesus Cristo
Que abrisse este caminho
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
20

13 O GENERAL JURAMIDAM
______________________________
Marcha – 2X

O general Juramidam
Os seus trabalhos é no astral
Entra no reino de Deus
Quem tem força divinal
Este reino excelente
É para todos meus irmãos
Os que forem obedientes
E limpar seu coração
Neste reino de meu pai
É para mim com todos entrar
Os que obedecer os ensinos
E depois que se humilhar
Este reino de cristal
É um poder superior
Meu pai quer seus filhos limpos
Pois ele é o rei do amor
21

14 JESUS CRISTO REDENTOR
______________________________
Marcha

Jesus Cristo Redentor
É o dono destes ensinos
Mandou ao nosso mestre
Para seguir o seu destino
A sempre Virgem Maria
Foi quem veio lhe acompanhar
Mandou o vosso filho
Para sempre nos guiar
Com prazer e alegria
Ele seguiu nesta linha
Muito alegre e satisfeito
Acompanhado com a rainha
O nosso mestre nos ensina
Para nós viver neste claro
Quem não quiser seguir
Ficará no desamparo
22

15 NOSSO MESTRE
______________________________
Marcha

Nosso mestre mandou conselho
Para mim receber
Mandou-me que eu publicasse
Para todos meus irmãos ver
Ele mandou me lembrar
E a todos meus irmãos
Que há muito tempo ele mandou
Gravar Deus no coração
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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O nosso mestre não se julga
Considera todos iguais
Ele nos manda que nós se firme
Que ninguém sabe aonde vai
Feliz de quem se conforma
Sempre o chefe está dizendo
Que o divino é soberano
E sabe o que está fazendo
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16 SE MEUS IRMÃOS CONHECESSEM
______________________________
Mazurca

Se meus irmãos conhecessem
Que eu sou o mestre ensinador
E vivo nesta missão
Que minha mãe me entregou
Meus irmãos se conformavam
Para seguir nesta linha
Para poder conhecerem
Que são filhos da rainha
Esta missão é divina
É de Jesus Cristo Redentor
Todos que acreditarem
Ver a luz do resplendor

25

Foi aqui nesta missão
Que Jesus Cristo sofreu
Ele foi assassinado
Por engano dos judeus
Nós devemos bem gravar
Com amor no coração
Que o sofrer de Jesus Cristo
É para nós termos a salvação
Ele sofreu, sempre venceu
Com a grandeza divina
Ele sofreu, mas replantou
A vossa divina doutrina

26

17 A RAINHA AO NOSSO MESTRE
______________________________
Marcha

A rainha ao nosso mestre
Ela entregou todo poder
Para ele nos dar a luz
Para nós se defender
Este poder quem mandou
Foi nosso rei onipotente
Para entregar ao nosso mestre
Porque ele é competente
Nós estava quase perdido
Nas trevas da escuridão
Com esta divina luz
Vamos sair da ilusão
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Estamos dentro da batalha
Todos tem que guerrear
Encostado ao nosso mestre
Nós temos que triunfar
Vamos todos meus irmãos
E não devemos esmorecer
Que o mestre que nos ensina
Ele tem força e tem poder
Vamos enfrentar com coragem
Sem a nada nós temer
Porque Deus nos ajuda
E nós só temos é que vencer

28

18 ESSA ESTRELA QUE NOS GUIA
______________________________
Marcha – 2X

Essa estrela que nos guia
Que o divino pai mandou
Com a sempre Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor
Recebemos com alegria
E devemos ter amor
Trabalha com firmeza
Para dar o seu valor
Esta semente boa
Que trouxe a nossa rainha
Para vir nos ensinar
Para nós seguir nesta linha
Todos que procuram
Esta luz vai enxergando
Porque aonde ele passa
O caminho vai limpando
29

19 OH! VIRGEM MÃE DIVINA
______________________________
Marcha

Oh! Virgem mãe divina
Mandou nos ensinar
A conhecer esta luz
E ao divino pai amar
Mas não querem acreditar
Que existe este poder
Só se levam na ilusão
E ninguém trata de aprender
O divino pai eterno
É o dono deste poder
É quem dá força ao nosso mestre
Para o que ele quiser fazer
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Estamos dentro da luz
Todos tem que acreditar
Que ele tem a disciplina
E pode disciplinar
Oh! Virgem mãe divina
Vós é a nossa protetora
Dê conforto aos meus irmãos
Vós como mãe criadora
Todos têm que se humilhar
É com amor no coração
Perante a este poder
Da Virgem da Conceição
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20 O NOSSO MESTRE VEIO
______________________________
Marcha

O nosso mestre veio
Nos dar a luz do resplendor
A nós todos reunidos
Que o divino pai mandou
A rainha da floresta
Mandou o mestre nos dizer
Para nós sermos filho dela
Acreditar neste poder
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

Vivia fanatizado
Por toda esta ilusão
Pensando que ia direito
No caminho da perdição
A ilusão é riqueza
Que não engrandece ninguém
Antes faz é tirar
O valor que a gente tem
Quando eu cheguei nesta casa
Do brilho do amor
A rainha da floresta
Ao meu mestre me entregou
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Meu mestre me recebeu
Que a rainha lhe entregou
Mandou-me que eu trabalhasse
Para eu ter o meu valor
Quem me guiou aqui
Foi a sempre Virgem Maria
Meu mestre me recebeu
Com prazer e alegria
Todos nós que chegar
Na casa da mãe divina
Ela vem nos entregar
Ao mestre que nos ensina
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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
Patriarca São José
Companhia de Jesus
É um dos seres divinos
Que domina esta luz
O nosso mestre é quem dá
Esta luz do resplendor
Para todos os seus irmãos
Que o divino pai mandou
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O nosso mestre vai na frente
Vai abrindo o caminho
Todos que lhe acompanhar
Ele não deixa sozinho
Todos nós se reunindo
Todos dentro do serviço
Para seguir neste caminho
Não existe sacrifício
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23 ESTE MESTRE QUE ESTÁ AQUI
______________________________
Marcha

Este mestre que está aqui
Entre nós ele é uma flor
Com todo poder na mão
De Jesus Cristo Redentor
Desde o seu nascimento
Que ele trouxe o seu valor
Com a virgem mãe puríssima
Que o divino pai talhou
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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A virgem mãe lhe deu poder
E lhe entregou vossa bandeira
E mandou ele nos dourar
Com vossas divinas estrelas
Recebemos meus irmãos
Com amor com alegria
Este prêmio de valor
Da sempre Virgem Maria
Divino pai é soberano
E a Virgem da Conceição
Jesus Cristo é o nosso mestre
Nos estende as vossas mãos
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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
A rainha da floresta
É mãe do meu coração
Ela é quem me dá força
E conforta a mim com os meus irmãos
Quem quiser seguir comigo
Faça concentração
Implorando ao pai eterno
E a Virgem da Conceição
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Meu mestre a vós eu peço
Eu sei que vós tem poder
Porque vós é quem nos ensina
E nós devemos obedecer
Meus irmãos ao nosso mestre
Nós devemos se humilhar
Que ele faz os rogos seus
Para nós poder alcançar
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25 O AMOR DIVINO
______________________________
Marcha

O amor divino
Que o mestre nos entregou
Da nossa mãe soberana
E do nosso pai criador
Este amor divino
Nós devemos consagrar
Que é o amor de Jesus Cristo
Ele manda o mestre nos dar
O amor divino
Gravemos no coração
Que esta luz que o mestre dá
É para todos seus irmãos
O amor divino
Da nossa mãe criadora
É o alimento do espírito
E da matéria sofredora
41

26 EU FIZ UMA VIAGEM
______________________________
Marcha

Eu fiz uma viagem
Que meu mestre me mandou
A sempre Virgem Maria
Foi quem me acompanhou
Perguntou se eu tinha coragem
De cair dentro do mar
Quando eu disse que tinha
Ele mandou eu pular
Preparei-me e pulei
Com amor no coração
Do mundo eu me desprendi
Eu vou morrer na solidão
Meu mestre me deu conforto
E Jesus Cristo Redentor
Quando eu senti ao meu lado
Uma força superior
42

Segui minha viagem
Pavor nenhum não senti
Terminado a viagem
Quando eu cheguei não vi
Quando eu fui abrindo os olhos
Vi as luzes clarear
Estava dentro de um salão
Junto com meu general
Aí tinha um trapaceiro
Querendo me conduzir
Eu disse a meu general
E ele não quis consentir
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Ele foi me abraçando
Para com ele eu seguir
Meu general me segurou
Disse este veio foi pra aqui
Eu digo aos meus irmãos
Que todos nós podemos crer
Que dentro do poder divino
Tem tudo para nós ver

44

27 PROCUREI ESTA VERDADE
______________________________
Marcha – 2X

Procurei esta verdade
Só aqui pude encontrar
Esta verdade eterna
Que o nosso mestre nos dá
A verdade é a rainha
E Jesus Cristo redentor
É o divino pai eterno
E o nosso mestre ensinador
Tem um prêmio a receber
Aqueles que acreditar
Se humilhando a esta verdade
Conforme o mestre ensinar
A rainha manda o mestre
Com o hinário para nós cantar
Para nós ter nossa saúde
E viver no bem estar
45

28 DEUS DO CÉU É NOSSO PAI
______________________________
Marcha

Deus do céu é nosso pai
Foi quem me deu esta luz
Para mim dar para os meus irmãos
Para sempre amém Jesus
Sempre eu digo aos meus irmãos
Que tenham amor a esta luz
Que esta luz é quem nos guia
Para sempre amém Jesus
Vamos todos meus irmãos
Amar com firmeza a Jesus
Que ele é quem nos dá conforto
Para nós seguir nesta luz
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

Mandou nos convidar
O mestre que nos ensina
Para o dia natalício
Do filho da mãe divina
Tornou a nos reunir
No dia dos Santos Reis
Desde o dia primeiro
Do ano quarenta e seis
Jesus Cristo Redentor
E a sempre Virgem Maria
Eles rogam ao pai divino
De ver tanta alegria
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Esta verdade é divina
Ela é doce como mel
Vou seguindo sempre assim
Nós estamos todos no céu
Estes grandes festejos
É dos três Reis do Oriente
Estou alegre e satisfeito
De ver meu chefe contente
Ele faz outro convite
Para todos seus irmãos
Conseguindo esta harmonia
Para o dia de São João
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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
Nós devemos reparar
O filho da virgem pura
Que ele sofreu por nós
Muitos golpes de amargura
Todos nós devemos ter
Esta consagração
Que ele foi para o vosso trono
E deixou o mestre na missão
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A todos nós ele ensina
Aprender a ter amor
Ter firmeza em Jesus Cristo
Que ele é o nosso salvador
Jesus Cristo veio ao mundo
Terminou o que veio fazer
Entregou ao nosso mestre
Ele tem o mesmo poder
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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
Eu recebo é com amor
Meu mestre foi quem me deu
Esta divina luz
Do divino senhor Deus
Essa estrela que nos guia
Baixou lá do astral
Que o divino pai mandou
Do reino celestial
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Fazendo as implorações
Todos que lhe acompanhar
Com amor no coração
Para todos nós ele dá
Que ele veio para ensinar
A todos seus irmãos
O que indica neste livro
Que ele entrega em nossas mãos
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32 MEU MESTRE MAIS JESUS CRISTO
______________________________
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
A todos vós eu peço e rogo
Para limpar meu coração
Para eu seguir nesta linha
Com meu mestre e meus irmãos
Esta linha da verdade
É um tesouro de grandeza
Todos que nela seguir
Será grande e tem riqueza
A rainha e Jesus Cristo
Eu peço para nos ajudar
Meu mestre segue na frente
A todos nós acompanhar
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33 TRABALHEI, BEM TRABALHEI
______________________________
Marcha

Trabalhei, bem trabalhei
Sempre ao meu mestre implorando
Para mim chegar nesta casa
Meu mestre vai me guiando
Imploro a meu pai eterno
E a Jesus Cristo Redentor
Imploro a minha rainha
E o mestre que me ensinou
Trabalhei, bem trabalhei
Tenho muito que trabalhar
Tenho fé na mãe divina
Que um dia eu tenho que chegar
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Meu mestre fez esta casa
Com ordem da mãe divina
Ela entregou todo poder
Ao mestre que nos ensina
Esta casa bem ornada
Precisa ter união
Para nós estar com a virgem mãe
E chamar o mestre nosso irmão
Esta casa é um brilho
É a casa da verdade
Para nós entrar dentro dela
É com o coração sem maldade
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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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
Eu entrei numa viagem
Eu muito triste e sozinho
Adiante encontrei meu mestre
Cantando o seu passarinho
Passarinho verde cantando
E meu mestre me mostrando
A luz deste caminho
Que vem nos alumiando
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Segui minha viagem
Continuei a jornada
Quanto mais andar mais vê
O valor desta estrada
Esta estrada é divina
É de Jesus Cristo Redentor
É da sempre Virgem Maria
E do meu mestre ensinador
Quem entrar nesta estrada
Deste divino poder
Escutando o nosso mestre
Todos têm que aprender
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35 EU RECEBI UMA FLOR
______________________________
Marcha

Eu recebi uma flor
Que meu mestre me entregou
Para mim ter firmeza
No nosso pai criador
Meu mestre me mandou
Eu viver com alegria
Para mim ter firmeza
Na sempre Virgem Maria
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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Eu devo receber
Estas prendas com amor
Para nunca me esquecer
Do mestre que me ensinou
O nosso mestre veio
Mandado da mãe divina
Para mim com os meus irmãos
É sempre o que ele nos ensina
Meu mestre a vós eu peço
Se caso eu merecer
Tudo enquanto eu preciso
Que vós é quem tem poder
Meu mestre a vós eu peço
Pelo nome de Jesus
Eu quero seguir com vós
Recebendo a santa luz
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36 NOSSO MESTRE NOS ENTREGA
______________________________
Marcha

Nosso mestre nos entrega
Podemos acreditar
Que aqui não tem nada em dúvida
Nossa mãe é quem nos dá
Se tiver alguém que duvide
Isto é uma grande pobreza
O nosso mestre nos entrega
Recebemos com certeza
O nosso mestre nos amostra
O valor do seu poder
E apresenta em nossas vistas
Para todos nós poder crer
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O nosso mestre veio
Aqui para nos ensinar
Ninguém ligou importância
Todos querem se julgar
Vamos todos meus irmãos
Tratar da união
Se não vamos apanhar
E não tem mais apelação
Aqueles que não quiser
Logo irão se arrepender
Que o nosso mestre tem força
Ele mostra o seu poder
Vamos todos meus irmãos
Firmar o nosso pensamento
Que o poder que o mestre tem
Ele traz do firmamento
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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
O nosso pai mais nossa mãe
Tem tudo para nos dar
Mandou o nosso mestre
Aqui para nos ensinar
O nosso mestre tem vontade
De levar nós nas alturas
Perante ao vosso trono
No brilho de formosura
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Quando todos tiverem amor
Gravado no coração
Não será muito difícil
De entrar neste salão
É trabalhar com firmeza
E com toda perfeição
Para dar força ao nosso mestre
Aqui dentro da sessão
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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
Oh! Meu príncipe imperial
Filho da Virgem Maria
Eu aqui a vós me entrego
Junto com a minha família
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
Oh! Minha virgem mãe
É mãe do meu coração
Vós perdoe os meus crimes
Oh! Virgem da Conceição
O dono desta missão
É Jesus Cristo Redentor
Vós perdoe os meus crimes
Vós é o nosso salvador
Meu príncipe eu vos ofendi
Vós pode me castigar
Mas sempre eu peço a vós
Para nunca me desprezar
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Vós tenha dó de mim
Neste mundo deserdado
Vós perdoe os meus crimes
Deste seu irmão errado
Meu príncipe está ofendido
Que todos nós ofendemos
Vós fechou vossa sessão
A culpa nós é quem temos
Eu rogo ao meu pai eterno
Para mim e os meus irmãos
Para todos nós se humilhar
Para vós abrir a sessão
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
Aqueles que não temer
Da verdade me dizer
Estará junto comigo
Aqui dentro do poder
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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Precisa ter amor
Para poder ter esta crença
Eu quero que todos tragam
Consigo esta consciência
Quem quiser estar comigo
Aqui dentro da sessão
Precisa todos saber
Dar valor ao seu irmão
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39 ESTE REI QUE AQUI ESTÁ
______________________________
Marcha

Este rei que aqui está
Que o divino pai mandou
Ele veio para este mundo
Para ser o dominador
Mesmo assim eu dizendo
Ninguém quer acreditar
Que ele tem este poder
Deste globo governar
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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Manda nós se corrigir
E ter toda consciência
Para ver o que nós precisa
Para a nossa existência
Quem não tiver consciência
Não pode ter lealdade
Em nada tem firmeza
E nunca fala a verdade
Nosso rei aonde reside
É um palácio de nobreza
Não tem com que se compare
Esta divina pureza
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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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01 FÉ EM NOSSO PAI
______________________________
Marcha

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 vida e saúde
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
1

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
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 o que nós precisa
Para sempre amém Jesus
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02 PAPAI DO CÉU
______________________________
Marcha

Papai do céu
Louvado seja
Louvado seja
Papai do céu

3

03 EU AMEI UMA SENHORA
______________________________
Marcha

Eu amei uma senhora
Pelo meio de transmissão
Quando chegou-me a verdade
Era minha senhora mãe
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
4

04 MINHA MÃE, RAINHA DO CÉU
______________________________
Marcha

Minha mãe rainha do céu
É vós quem nos tem amor
Eu peço por caridade
Valei-me, dai-me o 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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Valei-me, dai-me o socorro
Valei-me, dai-me o socorro
Socorro, socorro
Socorro, 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
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05 EU TENHO PRAZER
______________________________
Valsa

Eu tenho prazer
Eu tenho alegria
Em Deus do céu
E na Virgem Maria
Quem me deu esta valsa
De bom coração
Senhora virgem mãe
Tenha compaixão
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
7

Oh! Meu papapai
Oh! Minha mamãe
Oh! Minha mãezinha
Do meu coração
Oh! Minha mãezinha
Do meu coração
Vim me apresentar
Vós me dê o perdão
Me conta teus crimes
Para eu ver teu valor
No mundo escuro
Aonde tu andou
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06 ESTE FOI O PRAZER
______________________________
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
Sou filho de todos seres
Junto com os meus irmãos
Eu vivo neste mundo
A minha vida é desprendida
Eu encostado ao meu pai
Não me temo do perigo
Encostado a minha virgem
Não me temo do perigo
Que ela é quem me ensina
Me defender dos inimigos
9

07 SOU FILHO DO MEU PAI
______________________________
Marcha

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 pai eterno
E ele é pai de Jesus Cristo
A virgem mãe é a nossa mãe
E Jesus Cristo é o nosso irmão
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
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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
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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09 PAI CRIADOR
______________________________
Marcha

Oh! Meu divino pai
Oh! Pai criador
Me dê alegria
E vós me dê amor
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10
SE CONFORMEM MEUS IRMÃOS
______________________________
Valsa

Se conformem meus irmãos
Com o nosso criador
Que Deus é o nosso pai
É um soberano senhor
Deus quando veio ao mundo
Ele veio para nos remir
Pelo amor que ele tem
A todos seus vossos filhos
Deus quando veio ao mundo
Para curar e salvar
Ensinar a santa doutrina
Aqueles que procurar
Deus deixou e levou
E consigo ficou
O nosso fio da vida
O nosso pão de cada dia
13

11 QUERES QUE EU TE DIGA
______________________________
Valsa

Queres que eu te diga
Bem a vagarinho
Ouça o que eu te digo
E pedes a mim
Como se faz
Este amor tão longe
De um pai tão fiel
De uma mãe soberana
Como se faz
Este amor assim
Eu vivo aqui
Moro bem pertinho
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Te lembra de mim
Quando estiver doente
Roga ao nosso Deus
Ao nosso onipotente
Sou pai carinhoso
De grande carinho
Espero todo dia
Que venhas a mim
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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
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
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

Eu vou procurar
Tenho que encontrar
Vou ver minha mãe
Aonde ela está
Se Deus quiser
E ela me ajudar
Eu tenho que chegar
Aonde ela está
Vós sois mãe de Deus
E vós sois mãe minha
E vós sois a luz
E vós sois rainha
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E vós sois a luz
E vós sois rainha
Vós sois mãe de Deus
E vós sois mãe minha
Procura o destino
Que Deus é quem dá
Lá está minha mãe
Lá está, lá está
Oh! Noite tão clara
Luz maravilhosa
Lá está minha mãe
Tão bela e formosa
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14 LOUVADA SEJA
______________________________
Marcha

Louvada seja
Nossa mãe
Louvado seja
O nosso pai
Vamos amar
Vamos amar
Vamos amar
De bom coração
Vamos amar
De bom coração
Ao meu pai eterno
E a minha virgem mãe
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15 EU TENHO ALEGRIA
______________________________
Valsa

Eu tenho alegria
A meu pai tenho amor
Meu pai é um rei
Um pai criador
Eu tenho alegria
Em minha rainha
Ela é minha mãe
É senhora minha
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
______________________________
Marcha

Amor, amor
Amor em meu pai
Eu piso firme e sigo em frente
Com amor firme a meu pai
Amor, amor
Amor em meu pai
Eu sigo em frente e digo sempre
Sou filho do onipotente
Amor, amor
Amor em minha mãe
Eu piso firme e sigo em frente
Com amor no coração
Amor, amor
Amor em meu pai
Eu sigo em frente e é verdade
Sou filho da realidade
21

17 TÃO CLARA É A LUZ
______________________________
Valsa

Tão clara é a luz
Foi meu pai foi quem me deu
E tão longe eu deixei
Que tudo me escureceu
Eu peço a meu pai amor
Peço a vós a santa luz
Que nos livre dos infernos
Para sempre amém Jesus
Eu ofereço estas preces
A senhora Virgem Maria
Que na vida e que na morte
Vós seja nossa guia
Eu ofereço estas preces
A Deus e a Virgem Maria
Socorrei os vossos filhos
Pai Nosso, Ave Maria
22

18 O SOL
______________________________
Valsa

Oh! Que horas santas benditas
Lá vem o Sol tão bonito
Lá vem o Sol tão bonito
Nas horas santas benditas
Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem o Sol tão bonito
Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem o Sol tão bonito
Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem meu pai criador
Lá vem, lá vem o Sol
Lá vem meu pai criador
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19 OH! MINHA VIRGEM MÃE
______________________________
Marcha

Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de Jesus
Dê conforto ao meu irmão
A esta pobre criatura
Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de Jesus
Dê conforto ao meu irmão
E lhe perdoe as suas culpas
Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de nós todos
Dê conforto ao meu irmão
Pelo vosso santo amor
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Oh! Minha virgem mãe
Oh! Virgem mãe de Deus
Dê conforto ao meu irmão
Ao meu irmão e filho seu
Oh! Minha virgem mãe
É vós a mãe de Jesus
Dê conforto ao meu irmão
E vós lhe dê a santa luz
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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
Um, um, um, um, um
Um, um, um, um, um
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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Nosso mestre veio
Para nos ensinar
E nós só leva o tempo
Querendo enganar
Um, um, um, um, um
Um, um, um, um, um
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21 LÁ VEM A MINHA MÃE
______________________________
Marcha

Lá vem a minha mãe
Botai-me a vossa benção
Viva, viva
A Virgem da Conceição
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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Lá vem a minha mãe
Botai-me a vossa benção
Para sempre ser louvada
A Virgem da Conceição
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
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22 OH! VIRGEM MÃE DIVINA
______________________________
Marcha

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

O mestre manda que eu diga
Para os meus irmãos ouvir
Amar a Deus do céu
E a sempre Virgem Maria
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 ensina
Para eu ser um seu irmão
Ter firmeza e ser amável
Ter amor a virgem mãe
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24 EU VIM PARA ESTE MUNDO
______________________________
Marcha

Eu vim para este mundo
Eu vim aprender a rezar
A minha mãe que nos mandou
O mestre para ensinar
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
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
______________________________
Marcha – 2X

Meu pai é Deus do céu
Ele é o criador
Meu pai é Deus do céu
É um soberano senhor
Meu divino pai do céu
Meu soberano senhor
Eu quero ser filho de vós
Por vosso divino amor
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26 OH! VIRGEM MÃE DIVINA
______________________________
Marcha

Oh! Virgem mãe divina
É vós quem nos dá a luz
Eu peço Oh! Mãe divina
Pelo nome de Jesus
Oh! Virgem mãe divina
Dá tudo para seus filhos
Eu peço Oh! Mãe divina
Tudo enquanto eu preciso
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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Oh! Virgem mãe divina
Foi vós foi quem me deu
Oh! Virgem mãe divina
Imaculada mãe de Deus
Rezo prece, rezo prece
Pra divina Virgem Maria
Para o divino pai eterno
E Jesus Cristo que é seu filho
Rezo prece e canto hino
Para levantar esta torre
Viver com alegria
Ter gosto e ter amor
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27 DAS TRÊS FONTES NOBRES
______________________________
Marcha

Das três fontes nobres
Eu tenho muito que contar
Um rei e uma rainha
E um príncipe imperial
Das três fontes nobres
Eu tenho muito o que contar
Um rei e uma rainha
E um palácio de lado
Das três fontes nobres
Eu tenho muito o que contar
Meu pai é muito rico
No mundo não tem igual
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Canto hoje, canto hoje
Eu canto com alegria
Meu pai é Deus do céu
Mamãe a Virgem Maria
Canto hoje, canto agora
E eu canto todo dia
Meu pai é um primor
E ele é quem me traz o dia
Canto hoje, canto hoje
A vida que Deus me dá
Meu pai foi quem me deu
Só ele pode tomar
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28 A MINHA MÃE ME CHAMOU
______________________________
Marcha

A minha mãe me chamou
E a verdade me mostrou
Os tempos me enganavam
Eu levei a chorar
De minha mãe eu tenho tudo
Sem nada me faltar
Ela como minha mãe
Foi quem veio me consolar
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
38

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
Eu digo aos meus irmãos
Que eu também não conhecia
Que o nosso pai é Deus do céu
Mamãe a Virgem Maria
O divino pai eterno
É o dono deste poder
Ele é o pai de nós todos
Daqueles que quiser ser
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A riqueza toda é nossa
Primor é pra quem merecer
Encostado a minha mãe
Feliz eu hei de ser
Soberano pai eterno
Onipotente é criador
Devo amar com firmeza
A meu pai com grande amor
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30 OH! VIRGEM DO CONFORTO
______________________________
Marcha

Oh! Virgem do conforto
Oh! Virgem da piedade
Oh! Virgem minha mãe
Oh! Virgem imaculada
Eu imploro, peço e rogo
A minha mãe, minha senhora
Socorrei os vossos filhos
Com as santas misericórdias
Oh! Meu divino pai
Vós é o meu protetor
Socorrei os vossos filhos
Por vosso divino amor
Me dê a santa luz
E me perdoe as minhas culpas
Me dê a salvação
Para sempre amém Jesus
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31 VOU CHAMAR MARACHIMBÉ
______________________________
Marcha

Eu vou chamar Marachimbé
E quem quiser venha escutar
Vem cá, vem cá, vem cá
Vem cá, vem cá, vem cá
Chamei Marachimbé
Para ele vir cá
Traz o corpo e fica firme
Faz lombo para apanhar
Você deve se lembrar
Deve pensar um pouco
Na firmeza que empregou
E na palavra que jurou
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Chamei Marachimbé
Para ele vir aqui
Segue em frente e pisa firme
E marca passo pra seguir
Oh! Meu divino pai
Minha sempre Virgem Maria
Perdoai os vossos filhos
E os crimes que eu cometi
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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
Oh! Virgem soberana
Oh! Mãe de alegria
Rogai a Deus por mim
Minha sempre Virgem Maria
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
Trabalhem, trabalhem
Vamos aproveitar o tempo
Quem trabalha sempre tem
A nossa mãe que nos quer bem
Aproveitem, aproveitem
Para trabalhar mais menos
Com amor em nossa mãe
E firmeza no pensamento
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Vamos trabalhar, vamos trabalhar
Que o tempo está chegado
E é quem nós temos por nós
É nossa mãe mais nosso pai
Vamos compreender, vamos ter amor
A esta luz nos alumiando
Todos fiquem sabendo
Que existe um pai soberano
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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
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
Para eu ter fé no onipotente
Para mim seguir com ela
Para sempre alegre e contente
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A minha mãe disse pra mim
Que eu não me esquecesse de rezar
Para mim chamar o meu pai
O divino lá no astral
A minha mãe disse pra mim
Que eu desse sempre o seu valor
Amar ao nosso pai
Que ele é supremo e é salvador
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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
Vamos, vamos meus irmãos
Com amor no coração
Vamos ver a santa casa
Do nosso pai e da nossa mãe
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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São três poderes, são três amores
São três luzes, são três primores
O mestre que nos ensina
A ele nos entregou
São três vidas e um só resplendor
Do meu pai criador
Agora junte eles todos
E reduzem em um só amor
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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
Perguntei a meu mestre
Como se segue a doutrina
É implorando ao pai eterno
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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Eu pedi a meu mestre
Para eu seguir nesta linha
Com Deus e Jesus Cristo
E o juramento com a rainha
Estou aqui, estou aqui
Deus do céu quem determina
Estou encostado a meu mestre
A Jesus Cristo e a rainha
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37
LOUVADO SEJA O NOSSO PAI
______________________________
Marcha

Louvado seja o nosso pai
E a sempre Virgem Maria
Com amor, com alegria
Jesus Cristo é o nosso guia
O mestre me ensinou
Eu conhecer a santa luz
Deus me dê a salvação
Para sempre amém Jesus
O mestre me ensinou
Eu conhecer o meu senhor
Ele é o dono deste mundo
É quem nos dá todo valor
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38 SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE
______________________________
Marcha

Sempre, sempre, sempre
Eu sempre venho dizendo
Quem cultivar esta doutrina
Nunca é de sair perdendo
Esta divina doutrina
É de Jesus Cristo Redentor
E é da nossa virgem mãe
Foi ela quem nos mandou
Eu imploro ao pai eterno
E a Jesus Cristo Redentor
E a virgem mãe puríssima
E o mestre que me ensinou
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 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
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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
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
______________________________
Marcha – 3X

Deus é o nosso pai
A virgem é nossa mãe
Gravai-me este amor
Dentro do meu coração
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41 NO DIA SEIS DE JANEIRO
______________________________
Valsa

No dia seis de janeiro
Dia dos Santos Reis
Vou fazer minha viagem
Para o Rio de Janeiro
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
Firmei o meu pensamento
Com grande acompanhamento
Encontrei uma banda de música
Fazendo as suas referências
Quando eu cheguei no palácio
Fiz minha obrigação
Avistei uma excelência
Um excelentíssimo ancião
Fiz minha continência
Prestou-me bem atenção
Pedi-lhe a santa luz
De vós o santo perdão
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Agora que chegastes
Tratastes da obrigação
Estás na santa luz
De mim tens o santo perdão
Firmei o meu pensamento
Com a mesma direção
Botei os olhos, enxerguei
A Virgem da Conceição
Implorei a minha mãe
Prestou-me bem atenção
Pedi-lhe o santo perdão
Vossa divina benção
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
Firmei o meu pensamento
Com amor no coração
Meu Deus como se paga
Tanto amor com ingratidão
Chorei de arrependido
As lágrimas caíam no chão
Com Jesus Cristo ao meu lado
E a virgem puríssima mãe
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A Jesus pedi conforto
A puríssima, vossa guia
Ao divino pai eterno
Para eu ser um vosso filho
Te humilha a teu irmão
Te aconselha com a vossa mãe
Reconhece o vosso pai
Que terás a vossa benção
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42 EU VIM PARA ESTE MUNDO
______________________________
Marcha

Eu vim para este mundo
Replantar a santa flor
Com amor no coração
Com Jesus Cristo Redentor
Botou-me no caminho
E eu tomei a direção
Doutrinar os meus irmãos
E vós me dá o santo perdão
A minha mãe disse para mim
Para eu seguir neste destino
Como mestre ensinador
E dominador dos ensinos
A força está comigo
E a doutrina está firmada
Quem quiser correr que corra
E quem quiser pular que salte
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43 DIVINO PAI
______________________________
Marcha lenta

Divino pai, rei criador
Divina mãe, meu redentor
Eu vou cantar, eu vou cantar
Que a nossa mãe é quem nos dá
Sou eu cantor do circo
E as vossas ordens já estavam dadas
Para nós cantar o hinário
Nos defender de todo mal
Minha mãe estava sentada
Meu mestre estava a seu lado
Para sempre amém Jesus
Louvada seja, Deus louvado
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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Nosso mestre é quem nos guia
A nossa mãe é soberana
Perdoai os vossos filhos
E vós perdoa os meus irmãos
Tem conforto e tem amor
Tem luz para navegar
Aqui dentro da verdade
O que pedires, tenho pra dar
Deixamos de grosseria
Que nós não precisamos disso
Que nós temos Deus por nós
E a sempre Virgem Maria
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44 NA ESQUERDA EU VOU SEGUIR
______________________________
Marcha – 2X

Na esquerda eu vou seguir
Na esquerda tenho que ir
Com o poder do pai eterno
E da sempre Virgem Maria
O mestre manda que eu forme
Na esquerda do general
Ele manda que eu me firme
E me componha em meu lugar
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01 DIVINO O NOSSO PAI
_________________________________
2X - Marcha

Divino, o nosso pai
Que é o nosso salvador
Divino, o nosso pai
Que é o nosso protetor
Virgem, nossa mãe
Que é a nossa protetora
Virgem, nossa mãe
Que é a nossa defensora

1

02 BEIJAMIM
_________________________________
Marcha

Tu Beijamim
Flor de amor
Da onde vem
Todos primores
Tu Beijamim
Flor de amor
Foi Deus do céu
Quem nos mandou
A virgem mãe
Lhe acompanhou
Oh! Beijamim
Flor de amor
Quem nos mandou
Foi o criador
Oh! Beijamim
Flor de amor
2

03 OH! VIRGEM SENHORA MÃE
_________________________________
Marcha

Oh! Virgem senhora mãe
Senhora da Conceição
Alevantem meus irmãos
Venham ver a senhora mãe
A senhora da Conceição
Que ela vem com a luz na mão
Para dar para os meus irmãos
Se conformem meus irmãos
Não se levem na ilusão
Olhem para a casa
A casa de São João
Viva Deus no céu
E a senhora da Conceição
Acompanhem meus irmãos
A senhora da Conceição
3

04 MEU PAI É PARA SEMPRE
_________________________________
Marcha

Meu pai é para sempre
Mas ninguém não dá esta crença
Que somos filhos da verdade
Mas ninguém tem a lealdade
Eu peço aos meus irmãos
Que tenham calma e tenham amor
Que Deus é o nosso pai
E ele é um soberano senhor
Sou filho da minha mãe
E ela abraça os que me acompanham
Eu digo é com firmeza
Que a minha mãe não me abandona
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05 OLHEMOS PARA O TEMPO
_________________________________
Valsa

Olhemos para o tempo
Que o tempo desmudou
Minha mãe que me mandou
Como mestre ensinador
Eu vivo neste mundo
Neste mundo pecador
Cumprindo esta missão
De Jesus Cristo salvador
Eu ensino aos meus irmãos
Para terem um grande amor
Sigo firme com certeza
Em nosso pai criador
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06 OLHA A CANÇÃO
_________________________________
Marcha

Olha a canção, olha a canção beija-flor
Pisa firme no chão
Assim como eu sou
Olha a canção, olha a canção de amor
Pisa firme para seguir
Assim como jurou
Olha a canção, olha a canção de amor
Pisa firme no chão
Responde quem me mandou
A Virgem Maria escreveu e confiou
Que é para ver
Se nós tem amor
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07 DIVINO PAI ETERNO
_________________________________
Marcha

Divino pai eterno
Eu peço a vós que não me despreze
Vou embora meu irmão
Vós tenha compaixão
Roguem a Deus pelo irmão
Que se leva na ilusão
Meu Deus nos perdoai
Todas nossas ingratidões
Gravemos no coração
Sigam em frente meus irmãos
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08 A RAINHA ME MANDOU
_________________________________
Marcha

A rainha me mandou
Eu ensinar aos meus irmãos pecadores
Pois se curvem na doutrina
A doutrina de Jesus Salvador
Que a rainha me mandou
Eu ensinar com carinho e com amor
Sejam firme a esta luz
Que a rainha foi quem nos mandou
Sejam amáveis a rainha
Para seguir com amor, com alegria
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09 MEU DIVINO PAI ETERNO
_________________________________
Marcha

Meu divino pai eterno
Quem me deu este poder
Para mim resplandecer
Para mim resplandecer
Oh! Meu pai resplandeci
E os vossos filhos estão rebeldes
Que se fazem desconhecidos
Que se fazem desconhecidos
Este é o poder
E quem não quiser seguir
É para ver o corpo delir
É para ver o corpo delir
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Minha mãe, minha protetora
Socorrei os vossos filhos
Pelo vosso santo amor
Pelo vosso santo amor
Oh! Meu pai nos perdoai
Vós nos dê a santa guia
Para todos nós seguir
Para todos nós seguir
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10 RODA DOS MENINOS
_________________________________
Marcha

Eu sou pequenininho
Mas trago os meus ensinos
Eu canto é bem baixinho
Em roda dos meninos
Canta, canta os meninos
Para todos se alegrar
Que nós todos somos filhos
E é preciso nós rezar
É de grande a pequeno
É para todos dar valor
Que nós estamos na doutrina
Do nosso pai criador
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11 VAMOS DEIXAR DE FRAQUEZA
_________________________________
Marcha

Vamos deixar de fraqueza
Abandonemos esta pobreza
Para seguir no bom caminho
É preciso ter firmeza
A minha mãe que me ensinou
E mandou eu seguir
Para eu não temer a nada
Para adiante eu ser feliz
Peço um conforto ao pai eterno
Para eu seguir como Deus quer
Para eu seguir nesta linha
Da rainha da floresta
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12 SEIS HORAS DA TARDE
_________________________________
Marcha

Seis horas da tarde
Quando a Lua apareceu
Dando a luz aos vosso filhos
E o vosso brilho resplandeceu
Sois a Lua e sois rainha
Sois o brilho do jardim
Rogo a Deus por vossos filhos
Mas ninguém roga por mim
Jesus Cristo salvador
Veio ao mundo para ensinar
Dando a luz aos vossos filhos
Para todos enxergar
O rei onipotente
É quem manda eu ensinar
Façam esforço de aprender
Os ensinos do general
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13 A MINHA MÃE
_________________________________
Marcha

A minha mãe é tão formosa
Me dá luz e o clarão
Para eu amar a Deus no céu
E ser firme aos irmãos
Eu digo aos meus irmãos
Que esta sessão tem um prodígio
É preciso trabalharmos
Para sermos mais unidos
Entraram na sessão
Mas nenhum foi iludido
Estando dentro da sessão
Eu quero todos reunidos
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Meus irmãos querem ser
Mas nenhum tem o poder
Todos tem que apanhar
Para poder obedecer
O poder está comigo
Para vir me socorrer
Os que forem obedientes
Pronto eu para atender
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14 A TERRA AONDE ESTOU
_________________________________
Marcha

A terra aonde estou
A minha mãe me colocou
Dou valor a minha mãe
Que ela é quem nos tem amor
A minha mãe é tão formosa
Ela é formosa e linda
Vamos todos ter amor
A virgem mãe divina
Os primores do universo
É o reino da floresta
Vamos todos festejar
A vossa grande festa
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Vamos todos festejar
E vamos todos com alegria
Que esta é a festa
Da sempre Virgem Maria
A minha mãe nos procurou
Para nos dar o alimento
Agora vamos todos
Dar viva ao nascimento
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15 MEU DIVINO PAI ETERNO
_________________________________
Marcha

Meu divino meu pai eterno
Foi vós quem veio e me fez
Eu digo perante a luz
Sou filho da mãe de Deus
Eu vivo cumprindo a missão
Ensinando aos meus irmãos
Retiraram os meus direitos
Com grande ingratidão
Jesus Cristo assim sofreu
Crucificado pelos judeus
Eu peço ao meu salvador
Que rogue por nós a Deus
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Vamos todos prestar atenção
E cumprir com a obrigação
Eu peço a vós a luz
Oh! Virgem da Conceição
Vamos todos por uma escola
Com uma carta de A.B.C
Aqui o chefe sou eu
E todos têm que obedecer
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16 ÁRVORE SOMBREIRA
_________________________________
Marcha

Eu sou uma árvore sombreira
Assim como um coqueiro
Eu dou valor a vocês
Valor que nunca ninguém deu
Mas não sabem me agradecer
Quanto mais me compreender
Se são alguma coisa
É debaixo do meu poder
Eu afrouxo uma polegada
O povo já vai gritar
Valei-me meu pai eterno
Mestre eu já vou me acabar
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17 SOU FILHO DE MARIA
_________________________________
Marcha

Sou filho de Maria
Maria mãe de Jesus
Maria é a nossa guia
E Jesus é a nossa luz
Minha sempre Virgem Maria
Oh! Que mãe de alegria
Botai-me a vossa benção
Minha sempre Virgem Maria
Sou a luz do oriente
A todos eu peço obediência
Que o caso está muito sério
Mandado pela providência
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Senhora de Nazaré
Vós livrai toda nação
Defendei os vosso filhos
Filhos de Eva e Adão
Senhora de Nazaré
Abrandai esses terrores
Que o mestre ensinador
Há muito tempo ele avisou
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18 MENSAGEIRO
_________________________________
Valsa

Eu sou um filho de Deus
Eu sou é um mensageiro
Eu sou a luz iluminante
Que ilumina o mundo inteiro
Eu sou é um mensageiro
Com a luz que Deus me dá
A luz é para nós todos
Aqueles que procurar
É preciso se trabalhar
Fazer esforço de procurar
Que nós todos temos a certeza
Deste mundo se ausentar
Vamos todos trabalhar
Que nós vamos se apresentar
Perante ao nosso pai
E os trabalhos a ele mostrar
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19 A MINHA MÃE
_________________________________
Marcha

A minha mãe me procurou
Logo a verdade ela veio e me mostrou
E me ordenou para mim seguir
Nesta verdade que é o divino resplendor
Eu digo aos meus irmãos como foi
Pra mim seguir nesta linha da verdade
A minha mãe que me ordenou
Para ensinar aos meus irmãos não me julgar
Os meus trabalhos é no astral
Trago a verdade ela limpa em cristal
Mas ninguém liga importância
Os ensinos da virgem divinal
O tempo chegou feliz daqueles
Que seguiu e gravou esse amor
A minha mãe há muito tempo
Os ensinos para todos ela mandou
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20 ALENTO DA VIDA
_________________________________
Marcha

Sou o alento da vida
Eu sou o pai dos desconsolados
Que os filhos da minha mãe
Não tem nenhum desprezado
Levo a vida a procurar
Para meus irmãos se conformar
A ilusão está muito grande
E ninguém quer acreditar
Os exemplos estão na vista
Para todos enxergar
Que nós estamos na doutrina
E não podemos se julgar
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21 MEU DIVINO PAI ETERNO
_________________________________
Marcha

Meu divino pai eterno
Como se vive em cima da Terra
Que os primores que vós me dá
Ninguém sabe aproveitar
As lições é para todos
Que quiserem acreditar
Leva o tempo a procurar
E a maior parte a duvidar
Os tempos estão se passando
E o povo vai ficando
Para todos meus irmãos
Sempre eu estou avisando
Meu divino pai eterno
Vós tenha compaixão
Retirai os vossos filhos
De toda essa ilusão
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22 SUPREMO PAI
_________________________________
Valsa

Oh! Meu supremo pai
Os meus trabalhos eu já fiz
Espero da irmandade
Só mesmo a força de vontade
A nossa estrada é justa
Todos têm que aprender a suas custas
Que é para meus irmãos saberem
Que a justiça de Deus é justa
Quem quiser ir que se acuse
Quem não quiser não procure
Esforço mais eu não faço
Que agora é que está no apuro
A todos meus irmãos
Eu ensinei a trabalhar
Se quiserem ver procurem
Que todos têm que enxergar
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Eu vivo aqui neste mundo
Somente para ensinar
Meus irmãos me procurando
Eu estou aqui para mostrar
Somos filhos de uma mãe
Todos filhos de um pai
Meus irmãos fiquem sabendo
Que todos nós somos iguais
É melhor meus irmão se humilhar
Ninguém sabe o que Deus vai nos dar
Que o poder de Deus é justo
E a todos eu posso mostrar
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23 A LUZ QUE NOS GUIA
_________________________________
Marcha

A luz que nos guia
É uma luz de alento
Sigam em frente meus irmãos
Recebendo sempre este alimento
Ninguém deve esmorecer
Que é para todos compreender
Os ensinos que estão na frente
É para todos receber
Oh! Virgem senhora mãe
Senhora deste poder
Dai-me o vosso conforto
E não me deixe esmorecer
O conforto é para todos
Que quiserem obedecer
É amar o nosso pai
Que ele não deixa esmorecer
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24 OH! VIRGEM MÃE PURÍSSIMA
_________________________________
Marcha

Oh! Virgem mãe puríssima
Imaculada e consagrada
Senhora destes primores
Que existe aqui nesta casa
Vamos todos seguindo
Com a luz do resplendor
Que a luz que nos guia
É o nosso mestre ensinador
Digo uma vez, eu digo duas
Eu digo todas as vezes
Que os filhos da rainha
Não faltam nestes festejos
A ordem está severa
Para aqueles que freqüentam
Aqueles que não dão crença
Desocupem os assentos
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25 EU CANTO
_________________________________
Valsa

Eu canto é para seguir
Vou cantar porque nunca segui
O mestre bem dizia
E eu nunca que ouvia
Me regenero ao meu pai eterno
Com meu grande sofrimento
Para eu seguir nesta linha
E nunca haver escurecimento
Eu não fui porque errei
Mas se Deus quiser eu vou
Peço a vós que me perdoe
Por vosso divino amor
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26 OLHEI PARA O FIRMAMENTO
_________________________________
Marcha

Olhei para o firmamento
Uma luz me advertiu
Suspendi meu pensamento
Que é para dar o meu seguimento
Que o bom seguimento
Há muito tempo que veio ao chão
E para os tempos que já fazem
Meus irmãos prestem atenção
Viva Deus no céu
E a Senhora da Conceição
Que foi ela quem mandou
Esta linda preleção
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Assim foi ela
Dizendo para os meus irmãos
Que todos prestem atenção
O que diz a preleção
O mestre recebeu
E declarou para os meus irmãos
Ninguém ligou importância
O que diz a preleção
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27 NA VIDA É COM DEUS
_________________________________
Marcha

Na vida é com Deus
E sem vida é com Deus
E o meu pensamento
Só vive é em Deus
Eu sigo é com Deus
Contrito em Deus
Eu sigo me lembrando
Só é em Deus
Eu sigo é com fé
E esta fé ela é de Deus
Porque quem nos levanta
É a pureza de Deus
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O mestre vai na frente
Fazendo os rogos seus
Nos dando o conforto
Para nós amar a Deus
Vamos todos trabalhar
Abandonemos a ilusão
Que nós temos Deus por nós
E a Virgem da Conceição
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28 MENOR IDADE
_________________________________
Marcha

Vamos todos por uma estrada
Os adultos e os de menor idade
Assim vamos todos seguindo
Acompanhando esta verdade
Se assim todos seguirem
Todos recebem uma bandeira
E leva perante a nossa mãe
Que recebemos a nossa firmeza
É para todos trabalhar
E procurarem o seu valor
Que é para todos saberem
Em que empregou o seu amor
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O mestre sempre diz
Que todos se corrijam
E peçamos conforto a Deus
Para enxergar os nossos erros
E todos tomem pra si
E todos vão se olhar
Que a disciplina está séria
Se não todos vão apanhar
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29 ESTEJAM EM PÉ FIRME
_________________________________
Marcha

Estejam em pé firme
Firmado em seu lugar
Que Deus foi quem nos fez
Ele é quem tem para nos dar
Vamos todos meus irmãos
Seguir com alegria
Que Deus foi quem nos fez
E a nossa mãe é quem nos cria
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30 DIVINO PAI ETERNO
_________________________________
Marcha

Meu divino pai eterno
Quem me deu este poder
Para mim resplandecer
Para meus irmãos conhecerem
Todos quantos vieram
Esta luz não conhecia
Eu ensinei para todos
Como todos é de seguir
Todos tem que seguir
É com amor no coração
Que eu sou o chefe da sessão
Sou quem respondo pelos meus irmãos
Eu convido os meus irmãos
Para seguir com alegria
Para ir a nossa casa
Da sempre Virgem Maria
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31 VIRGEM SENHORA MÃE
_________________________________
Marcha

Oh! Virgem senhora mãe
Perpétua na glória
Oh! Virgem senhora mãe
É a vós que nós adora
Oh! Virgem senhora mãe
Oh! Mãe gloriosa
Nos dai o conforto
Oh! Mãe poderosa
Oh! Virgem senhora mãe
Oh! Virgem mãe pura
A vós eu apresento
Todos nesta formatura

40

Oh! Virgem senhora mãe
Todos a vós eu entreguei
Oh! Virgem senhora mãe
A dona destes festejos
Oh! Virgem senhora mãe
Estamos todos reunidos
Eu peço Oh! Mãe divina
Que vós faça nós feliz
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32 REPOUSEI
_________________________________
Marcha

Repousei-me, concentrei-me
Minha conselheira chegou
Foi dizendo para mim
Que esta verdade para todos ela mostrou
Em outros tempos passados
Havia facilidade
Tornou-se tudo difícil
Por não gravarem a verdade
Agora é tarde
Eu já estou escabriado
Eu ensino para todos
E só recebo é bordoadas
Mas vamos todos seguindo
Com a nossa devoção
Rogando a Deus do céu
E ao senhor São Sebastião
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33 A LUA
_________________________________
Marcha

A Lua me apareceu
Por debaixo das nuvens
Eu pude compreender
Que é o poder de Jesus
O poder neste mundo
É certo que ele existe
Que ele é a luz
E esta luz é de Jesus
Nenhum não se domina
O poder é quem nos leva
O mestre nos mostrou
É para nós sair das trevas
O mestre roga por todos
Mas ninguém roga por ele
Todos tem obrigação
De fazer sua imploração
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34 PERFILADOS
_________________________________
Mazurca

Somos todos perfilados
Na bandeira agaloada
Escute a voz que vai sair
Que somos todos numerados
Somos todos oficiais
Do castelo principal
Estamos todos reunidos
Nesta noite de natal
A nossa mãe nos dá valor
E nos entrega todos primores
Em ver os vossos filhos
Lhe dando grandes louvores
O mestre fica contente
Quando vê grande harmonia
Implorando ao pai eterno
Que nos dê mais alegria
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Vamos todos meus irmãos
Bem seguir nesta missão
Não encaremos sofrimento
Que o nosso pai tem compaixão
Jesus Cristo é o nosso mestre
Que sofreu por nós na cruz
Ele sofreu com vosso amor
Para nos dar a santa luz
Peço a vós que me dê força
Para combater com a matéria
Que meu espírito é do divino
E a matéria é da Terra
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35 CHUVA É DO ASTRAL
_________________________________
2X – Marcha

Chuva é do astral
Disciplina na Terra
Todos se preparem
Para ver o fim da guerra
Eu sigo em frente
Com a minha divisão
Porque estou preparado
Com as armas na mão
O meu pai me deu força
Me entregou o poder
Para eu viver neste mundo
E saber me defender
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36 PODER DIVINAL
_________________________________
Valsa

No poder divinal
Somos bem testemunhados
Fazem as suas artes baixinho
Pensando que o mestre não sabe
Os ensinos sou eu quem dou
Mas não querem acreditar
Que depois que o globo sabe
É que vem me entregar
Mas eu estou enxergando
Nada eu posso dizer
Continuando assim
Todos vão se arrepender
Que eu não prometo para faltar
O que eu digo eu dou as provas
Pois isto é tão certo
Como a virgem é mãe de nós
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37 EU TENHO PRAZER
_________________________________
Marcha

Eu tenho prazer
A vós eu ter amado
Amei a virgem mãe
E sei que não sou desprezado
Quando a ela eu amei
Uma esperança ela me deu
Tu segues nesta linha
Que tu sois um filho meu
As luzes me clareou
E os primores ela me deu
Implorei ao pai eterno
Que meus irmãos todos cheguem
Segui os meus passos em frente
Recebi as comunicações
Trabalhando com meus irmãos
Para tirar da ilusão
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Todos que vão me ouvindo
Esta luz vão enxergando
Não é com fingimento
A todos eu vou ensinando
Todos que me acompanham
E tem força de vontade
Serão meus companheiros
Nesta linha da verdade
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38 QUANDO EU ERA MENINO
_________________________________
Marcha

Quando eu era menino
Me chamavam pequenininho
Aí eu me transformei
E mais eu multipliquei
Foi palavras que Deus disse
Para todos vossos filhos
Trabalhar e multiplicar
Para não diminuir
Até que a velhice chegou
E os ensinos multiplicou
A certeza é que eu vou
Mas todos dizem ele deixou
Os ensinos eu estou mostrando
Para todos compreender
Que eu não posso me declarar
Eu mesmo não posso dizer
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39 A LUA É TÃO FORMOSA
_________________________________
Marcha

A Lua é tão formosa
Nas alturas onde ela está
Com o vosso poder
Ela vem nos iluminar
A luz ela entregou
Ao nosso mestre para nos dar
Para todos bem seguir
E viver no bem estar
Ao mestre ela ordenou
E lhe entregou todo poder
Para ele ensinar
E disciplinar os que merecer
A minha mãe me ordenou
E eu só tenho é que fazer
Que eu não vou sofrer
Por quem não quer me obedecer
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40 A RAINHA ME ORDENOU
_________________________________
Valsa

A rainha me ordenou
Para mim fazer uma viagem
Para eu seguir meus passos em frente
Com meu coração sem maldade
Eu segui os meus passos em frente
Cumprindo as vossas ordens
Para eu ser uma filha eterna
Da virgem mãe da glória
Nos meus olhos eu enxerguei
No meu pensamento disseram
Que era a virgem mãe
Com seu manto azul moderno
Até que eu me afirmei
Que era a Virgem Maria
E vós vem é me ensinar
Para esta missão eu cultivar
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41 INSTRUÇÃO
_________________________________
Marcha

Eu sigo o meu caminho
E não temo a ninguém
Porque quem me determina
Tem a luz do supremo
Eu digo para todos
Meus irmãos seguir em frente
Todos se corrijam
Para ver se vai na frente
Eu digo para todos
É para ver o seu alento
Agora todos vejam
Se podem pular na frente
Agora a instrução
Mudou um pouco
Eu aqui eu pego todos
E vou torcer os meus caboclos
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Quem não prestar atenção
Vai ver seu corpo embalançar
Aqueles que merecer
Vai ver seu corpo estremecer
Quando o corpo estremecer
Ninguém vai se assustar
Que agora a minha mãe
Mandou eu executar
Todos vão se corrigir
E vejam aonde vai doer
Que eu não posso ter pena
De quem procura merecer
Eu agora terminei
E já vou arrematar
Quem quiser seguir comigo
Não tem segredo a guardar
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42 O GLOBO
_________________________________
Marcha

Eu vivo neste globo
Na minha mãe eu afirmando
Pedindo e rogando
A minha mãe por nós todos
Eu vivo neste mundo
Eu não tenho vizinho
Pedindo e rogando
A quem me determina
Eu sigo a minha linha
Porque Deus me determina
Pedindo e rogando
A minha rainha
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Eu vivo nesta irmandade
Como uma irmã desvalida
Pedindo e rogando
A Deus por minha vida
O tempo é quem me leva
Ao poder eu me entrego
Pedindo e rogando
A minha mãe que não me despreze
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43 O VULCÃO
_________________________________
Marcha

Pelo amor de Deus
A todos eu vou dizer
Um grande vulcão
Que entre nós vai aparecer
Feliz serão aqueles
Que bem trabalhar
Para neste dia
Poder se defender
A luz eu dei a todos
Vão deixando se apagar
Já estando tão próximos
Dos exames a chegar
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44 MEU CORAÇÃO É DE DEUS
_________________________________
Valsa

Mas Deus é poderoso
E Deus é soberano
Vós não desprezai os vossos filhos
Que por vós estamos esperando
Vós nos mostrai o castigo
Conforme nós merecer
Mas vós não desprezai
Os seus vossos filhos
Meu Deus nos perdoai
Todas nossas ingratidões
Que tanto que ofendemos
Ao nosso Juramidam
Meu coração é de Deus
E a minha luz é a minha mãe
Se humilhem meus irmãos
Que é para ter uma apelação
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45 EU SOU FILHO DA TERRA
_________________________________
Marcha

Eu sou filho da Terra
O meu corpo eu entrego a ela
Se a matéria é sofredora
A Terra é a consumidora
Todos devem trabalhar
Para todos se limpar
Que os que estiverem limpos
Nunca é de tombar
Eu ensino para todos
Para todos trabalhar
Mas se entregam é a Terra
Para nela se liquidar
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Eu dou luz para todos
Para todos brilhar
Mas uns dizem que estão garantidos
E não precisam se esforçar
Meu Deus como a coisa estava
Só faltavam me dar pancada
Pois agora a disciplina
Ela vem e é pesada
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46 A RAINHA ME ORDENOU
_________________________________
Marcha

A minha mãe me mandou
Para mim vir dizer
Eu ainda não disse
E a maior parte já foi dizer
Meto o braço e desmancho
Os planos que vão fazer
Depois se arrependam
Meu Deus pra que eu fui dizer
Eu já tirei deles
Lá de dentro do mar
Joguei minha tarrafa
E puxei para beira-mar
Eu ainda não disse
E nem fui dizer
Mas já estão projetando
O que vai acontecer
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O que Deus tem pra fazer
Ele não manda dizer
Que Deus tem os seus segredos
E não é para todos nós saber
O tempo está desmudado
Ninguém procura saber
Todos vão se recordar
E começar do A.B.C
O tempo está desmudando
Mudou de governo
Novas revoluções
Aqui com os estrangeiros
Ninguém deve anunciar
Que ninguém não tem bandeira
Todos devem esperar
Pelo chefe estrangeiro
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A rainha me ordena
E eu cumpro as suas ordens
Eu dou corda para todos
Para ferrar no anzol
Todos querem me compreender
Mas nenhum não tem poder
Aqui dentro só existe um
Que é o general número um
A firmeza é para todos
Mas todos não são pra ela
A firmeza eu dou a todos
Mas todos desprezam ela
Tenho fé no pai eterno
E na minha protetora
Meto a mão, desmancho todos
E levo umas pedras de ouro
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47 FIRMEZA
_________________________________
Valsa

O lado que eu mais procurava
Foi aonde enfraqueceu
Pois eu estou em pé firme
Estou vendo esmorecer
A firmeza para ser justa
É preciso ser igual
Desfazem do que eu digo
Dizem que eu não valho mais
Já estando desmantelado
Eu desabito um
Estando como está
Para ver como vai ficar
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Se abre a boca e se diz
Eu já disse, já está feito
Pois vamos para adiante
Para ver se tem proveito
Sou um chefe habitado
E sei aonde eu habito
Não me acho com coragem
De dizer estas bobagens
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48 NOSSA PÁTRIA
_________________________________
Marcha

Vamos dar viva a nossa pátria
Com amor e com coragem
Com o poder do soberano
A nossa mãe vai nos guiando
Vamos todos pedir força
As forças do redentor
Que a nossa mãe nos alimentou
E há muito tempo nos iluminou
Vamos todos meus irmãos
Dar valor a nossa sessão
Que o nosso mestre tem gosto
E chama os meus irmãos
Sigam em frente e não se arrependam
Não temam a este golpe
Que é para nós ter maravilhas
E de Deus a santa glória
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O nosso mestre nos dá força
Até um dia afinal
Que a nossa mãe está nos esperando
No reino divinal
Oh! Meu pai que maravilha
Fui aonde eu não conhecia
Oh! Que tanta primozia
Da sempre Virgem Maria
Ao meu mestre eu entrego
As estrelas que eu recebi
Para vós passar um visto
Que eu não sei se eu mereci
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49 DESPEDIDA
_________________________________
Marcha

A tua casinha está pronta
Caminhos abertos
Jardim de flores
A ti te oferecem
Jesus Cristo salvador
E a rainha da floresta
Se vós ver que eu mereço
Receba Oh! Mãe honesta
Nas minhas ouças escutei
Um grande festejo
Os meus irmãos chegando
E meu corpo se liquidando
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Corrigi o meu pensamento
Pedi perdão ao meu pai
Para eu poder seguir
A minha feliz viagem
O mestre que nos ensina
Vós é a minha guia
Vós me entrega ao divino
E a sempre Virgem Maria
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