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1. COM TODA CALMA 
 
 
Com toda calma e tranquilidade 

Estou aqui em meu lugar 
A minha Mãe ao nosso lado 
As suas flores Ela nos da 

 
Eu estou aqui em meu lugar 
A minha Mãe é quem me da 

Ela nos da com todo amor 
O Vosso Filho o Redentor 
 

O Vosso Filho esta aqui 
E Ele é quem nos ensina 
Ele ensina o Redentor 

Que a verdade é o amor 
 
 

  



2. EU ESTOU TRABALHANDO 
 
 

Eu estou trabalhando  

Em concentração 
Eu peço firmeza  
Para os meus irmãos 

 
Eu vou esclarecendo 
A escuridão 

Pra ter a Santa Luz  
Dentro do coração 
 

Eu vou me firmando  
Em Jesus Cristo Redentor 
Eu vou abraçando  

O Seu divino amor 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
O Seu amor é divino  

E Ele tem o poder 
De perdoar os meus irmãos  
Aqueles que merecer 

 
Pra merecer o perdão 
É preciso trabalhar 

Ter fé no Pai Eterno  
E amar e amar 
 

Tenho fé no Pai Eterno 
E Jesus Cristo Redentor 
Eu sigo trabalhando 

Com amor, com amor 

 

  



3. NOSSO PAI 
 

O nosso Pai 
Mandou se alegrar 

Para mim com os meus irmãos 
Para todos nós cantar 
 

O nosso Pai 
Mandou nós cantar 
Estes hinos luminantes 

Para nos ensinar 
 
O nosso Pai 

Mandou o Vosso Filho 
Para Ele nos livrar  
De todo este perigo 

 
O nosso Pai 
Manda que nós se firme 

Em Jesus Cristo Redentor 
E na sempre Virgem Maria 
 

  



4. JESUS CRISTO REDENTOR 
 
 

Jesus Cristo Redentor, o Filho Salvador 

Ele veio nos ensinar com amor 

Com amor, com amor, com amor 
Que Ele é o Rei do amor 

 
A sempre Virgem Maria, nossa Mãe de alegria 

Ela vem acompanhar com amor 
Com amor, com amor, com amor 

Para sempre acompanhar com amor 
 

O Divino Pai Eterno, nosso Deus onipotente 

Foi quem veio nos criar com amor 
Com amor, com amor, com amor 

Que Ele é o nosso Pai Criador 
 

 
 

 
  



5. SOBERANO CRIADOR 
 
 

O nosso Pai é soberano criador 

Ele criou e a tudo deu valor 

Ele nos deu este mundo com prazer 

Eu vou dizer, para todos saber 
 

Este mundo é o mundo do amor 

E o dono é Jesus Cristo Redentor 
Ele da força a todos meus irmãos 

E desprega o Seu amor no coracão 

 
Preste atenção, que não vamos sozinho 

Tem nossa Mãe, a Sempre Virgem Maria 

Rogai a Ela e vê como nos leva 
Com Vossa graça para nós sair das trevas 

 

Estas trevas são para fortalecer 
A todos nós que tem trabalhos pra fazer 

Vamos ter fé, meus irmãos, em Jesus Cristo 

Que estes trabalhos nós temos que cumprir 

 

 

 
 



6. EU AGRADECO A JESUS 
 
 

Eu agradeço a Jesus pela paz que eu tenho 

Eu agradeço a Jesus pelo amor 

Eu agradeço a Jesus pela minha saude 

Eu agradeço a Jesus Cristo Redentor 

 

Eu peço a Jesus que dê um conforto 
Aos meus irmãos que estão doentes 

Força pra seguir e amor no coração      

E fé no Onipotente 

 

Eu vivo aqui neste mundo de ilusão 
Encostado aos meus irmãos 

Eu peço a Jesus que nos dê a Santa Luz 

E a Vossa divina proteção 

 

 
 

  



7. RECEBI ESTE PRESENTE 
 
Eu estou aqui, recebi este presente 

Que Vós me entregou lá do astral 

Eu quero ser para sempre obediente 

Me humilhar ao poder divinal 
 

O poder divinal é a força que nos leva 

E nós aqui faltando com o dever 

Se esperando que a fortuna nos chegue 

O Mestre sabe o que vai acontecer 
 

É preciso trabalhar para poder ser feliz 

Cantar com amor e com alegria 

Bem se firmar em que o Mestre nos diz 

Louvar a Deus e a luz deste dia 
 

Eu peço a Vós, meu querido Mestre 

Que Vós fique me guiando com amor 

Eu prometo a todos vossos seres 

Que eu vou seguir e cumprir as vossas ordens 

 
Assim hei de ser tratando de servir 

Com fé em Deus e amor no coração 

Respeitando a tudo que vive 

E dando vivas a toda criação 

 



8.  MINHA MAE MINHA FLOR 
 
 

Minha Mãe minha flor  

Oh santa Virgem do amor 
Iluminai o caminho 
Com a luz do resplendor 

 
Minha Mãe minha flor  
Oh santa Virgem do amor 

Abençoai Mãe divina 
Neste mundo pecador 
 

Minha Mãe minha flor  
Oh santa Virgem do amor 
Rogai a Deus por nós 

E a Jesus Cristo Redentor 

 

  



9.  VAMOS TODOS 
 

Vamos todos meus irmãos 

Aqui dentro do salão 

Vamos tratar de se unir 

E dar valor a esta sessão 
 

Vamos vamos meus irmãos 

Cantar com alegria 

Louvar ao Pai Eterno 

E a Jesus filho de Maria 
 

Nosso Mestre esta sorrindo 

Em ver tanto primor 

Seus irmãos bem unidos 

E cantando em louvor 
 

Vamos rezar, vamos rezar 

É entregar o coração 

A nossa Virgem Mãe divina 

Senhora da Conceição 

 
Vamos rezar, vamos rezar 

Dentro do poder divino 

Nosso Pai é quem nos da 

Meus irmãos vamos pedindo  



10.  ESTOU AO PÉ DESTE CRUZEIRO 
 

Estou ao pé deste Cruzeiro 
Eu rogo ao Salvador 

Dai nos a Santa Luz 
Divina estrela do amor 
 

Eu devo pedir 
Para mais luz nós encontrar 
A luz que vem aqui 

É a luz de quem vai chegar 
 
O Mestre me ensina  

Seguir a luz do coração 
Para eu poder perdoar 
E dar valor aos meus irmãos 

 
Seguindo este caminho 
De Jesus Cristo Redentor 

Vamos recebendo 
Esta linda luz de ouro 
 

  



11.  NOS VAMOS VIAJAR 
 

 
Nós vamos viajar 

Por um caminho celeste 
Agora eu peço 
A guiança do Mestre 

 
A guiança do Mestre 
É para se elevar 

Para ir nas alturas 
Do reino divinal 
 

Todas as princesas 
Da Virgem Maria 
Estão rogando a Deus 

Que ilumine o caminho 
 
Nosso pai aqui na Terra 

É o patriarca São José 
Foi quem salvou a Jesus 
Com sua fé 

 



 
Nós devemos ter fé 
Na justiça do Ceu 
É para poder compreender 

Os ensinos de Deus 
 
Vamos todos se firmar  

Para reconhecer 
Que tudo neste globo 
Esta sujeito ao Poder 

 
Eu quero viver 
Na verdade do meu Pai 

E quem quiser seguir comigo 
Que vai, que vai 
 

A vida é um tesouro 
E vamos acalentar 
Com as joias do meu Pai 

E as estrelas brilhar 
 



12. A SEMPRE VIRGEM MARIA 
 

A sempre Virgem Maria 
Divina Mãe criadora 

Vós nos guia neste caminho 
Vós conforta as almas sofredoras 
 

Minha Virgem Maria 
Vós é a mãe de nós todos 
Eu quero ser Vosso filho 

Para todos eu faço este rogo 
 
Virgem Mãe divina 

A Vós eu peço perdão 
Livrai me dos meus odios 
Limpai o meu coração 

 
Minha Virgem Maria 
Vós me da a Vossa benção 

Para eu poder viver tranquilo 
Com eterna gratidão



  



13.  EU ESTAVA PASSEANDO 
 

Eu estava passeando 

Não sei para aonde fui 

Quando eu senti a meu lado 

O meu Mestre ensinador 
 

Ele me abraçou 

E pegou a minha mão 

Mandou me concentrar 

E tomar a direição 
 

Em seguida ao meu Mestre 

Eu obedeci 

Rezei umas preces 

E tomei o caminho 
 

Dai cheguei num jardim 

Cheio de primor 

Quando me apareceu 

Uma divina flor 

 
Esta flor resplandeceu 

Em todo jardim 

Nunca vi uma flor 

Brilhando assim 

 



 
Esta flor é formosa 

Esta flor tem valor 

Acho que eu estava 

Enxergando o Rei das flores 

 
Quanto mais eu enxergo 

Quanto mais vai brilhando 

Quanto mais a minha luz 

O mundo vai alumiando 

 
Eu não sou jardineiro 

Mas a todos eu digo 

Que esta flor cresce na vista 

De quem acredita 

 
Esta flor esta aqui 

Para todo mundo ver 

Enxergando esta flor 

Estamos dentro do poder 

 

Vamos nos concentrar 
Para chegar neste jardim 

E amar esta flor 

Conforme o Mestre ensina 

 

 



14. ESTAMOS TODOS TRABALHANDO 

 
 

Estamos todos trabalhando 

E todos nós podemos crer 
Que o nosso Mestre esta conosco 
Aqui dentro do poder 
 

Ele nos guia e nos ensina 
Com a ordem da Mãe Divina 
Com a força superior 

De Jesus Cristo Redentor 
 
Todos temos meus irmãos 

O prazer e a obrigação 
De receber estes ensinos 
Com amor e gratidão 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Mas agora nesta parada 

A disciplina faz a entrada 
Aquele que ficar firme 
Pode seguir na jornada 

 
Pise firme e segue em frente 
Com os tres Reis do Oriente 

Reconhece o teu Senhor 
Salve Luz do resplendor 
 

Eu agradeço ao nosso Mestre 
Porque Vós tem a firmeza 
Para nós seguir na Doutrina 

Pra sermos filhos da Rainha 
 

  



15.  EU VOU SEGUINDO O MEU CAMINHO 

 
Eu vou seguindo o meu caminho 

Com amor e com coragem 

Implorando ao divino 

Que eu estou longe de chegar 

 
Eu vou com a minha Mãe 

Para o meu Pai na soberania 

A viagem é consagrada 

Para os irmãos desta companhia 

 
Aos seres que resplandecen 

Na viagem para nós seguir 

Eu aproveito para dizer 

Que eu estou muito agradecido 

 

Eu canto com as estrelas 
No coração nasce a luz 

A vida toda é nossa 

Para entregar ao nosso Jesus 

 

Ao viver da nossa Rainha 
E de todos seres divinos 

Eu consagro este amor 

Que ilumina o caminho 



16.  O BOM TRABALHADOR 
 
 

Aqui estou na casa do Senhor 

Aqui estou afirmando o amor 
A minha Mãe que me mandou 
Para eu ser um bom trabalhador 

 

Eu devo ser um bom trabalhador 
Rogar a Deus para os meus irmãos 

Para calmar todo clamor 

Trazer a Santa Paz no coração 

 

Eu chamo o sol que brilha nas alturas 

É esta força que nos chega do astral 

Eu chamo o doce brilho da lua 

E as estrelas para vir nos confortar 

 

Eu peço a Deus e a Virgem Maria 

Eu peço a Jesus Cristo Redentor 
Nos perdoai os Vossos filhos 

Nos perdoai pelo Vosso Santo Amor 
 



 
17.  PRELEÇÃO 

 
Meus irmãos eu vou chamar 

Para dar uma preleção 

Eu quero todos calados 

Aqui dentro do salão 

 

Irmãos prestem atenção 

Ao que eu vou lhe dizer 

Se não querem escutar 

Não tenham medo de correr 

 

Mas deve obedecer 

Aquele que vai ficar 

Que o silencio que eu quero 

Deve ser total 

 

Aqui dentro do silencio 

Eu vou lhe ensinar 

Uma verdade divina 

A verdade universal 

 

A verdade que eu ensino 

É de Jesus Cristo Redentor 

Foi a Sempre Virgem Maria 

Quem me ensinou 

 

A verdade que eu trago 

É para tu conhecer 

Gravai no coração 

Sois filhos do Poder 

 

A Sempre Virgem Maria 

É mãe de todo amor 

Ela ama a todos filhos 

Do Pai Criador 



A Sempre Virgem Maria 

É mãe do Redentor 

Que Deus botou no mundo 

Para ser o Salvador 

 

Venham ver quem salva 

É Jesus Cristo Redentor 

Mas esta divina verdade 

Ninguem acreditou 

 

Todos querem assassinar 

O Mestre Ensinador 

Depois de Ele curar 

A todos os pecadores 

 

Com o coração alegre 

Na cruz foi colocado 

Para Ele ali sofrer 

E remir os pecados 

 

Ele sofreu por nós todos 

Mas Ele não morreu 

Porque tem a eterna vida 

Como Filho de Deus 

 

Nós somos filhos de Deus 

Podemos acreditar 

A verdade de Jesus Cristo 

Que eu tenho para vos dar 

 

Eu sou um mensageiro 

Do Mestre Ensinador 

O poder que eu emprego 

A Virgem Mãe me entregou 

 

O Mestre é quem ensina 

E o Mestre aqui sou eu 

Tenham fé na Mãe Divina 

E no Divino Pai do Ceu



18.  MEU MESTRE ME DEU A LUZ 
 
Meu Mestre me deu a luz 
E a Virgem Mãe Vosso amor 

Recebo toda riqueza 
Do meu Pai Criador 
 

Eu vejo os anjos voando 
Alegre no azul do Ceu 
Eu vivo tão satisfeito 

Na bondade de Deus 
 
Este prazer que eu recebo 

Eu não posso merecer 
Só fico é humilhado 
Perante a este poder 

 
Este amor divino 
Que as almas faz renascer 

Não se pode nada por Ele 
Somente agradecer 
 

 



19. NESTA NOITE ESTRELADA 
 
 

Nesta noite estrelada Maria 

Ela me dá a luz, Ela me dá 
Eu peço forca para ir me apurar 
Ela me manda eu cantar na beira-mar 

 

Eu vejo a lua com sua luz prateada 
É soberana nas alturas onde esta 

Peço coragem a minha Mãe amada 

Para saltar nas ondas que me chamam 

 

Eu vou entrar nas profundezas do mar 

Vou me limpar, eu, vou me limpar 

Os meus demonios aqui eu vou deixar 

O mar sagrado vai purificar 

 

Agora eu sinto uma luz que me brilha 

Santa Estrela tão bela Maria 
Eu peço a Vós oh minha Mãe querida 

Que Vós seja para sempre a minha guia 

 

 



20. MEU MESTRE A VOS LHE IMPLORO 

 

 

Meu Mestre a Vós lhe imploro 

Para vir aqui me ajudar 
Estou sofrendo tanta fraqueza 

Pronto eu vou derribar 

 

Fica em teu lugar 

Ouça a voz, estou te falando 
Firma te em minha esperança 

Junto vamos alcançando 

 

Junto vamos ganhando 

Com a força do Redentor 

Trazendo este amor na Terra do astral 

Ele cura a toda dor 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

Se fores merecedor 

Eu te entrego este Jardim 
Da nossa Virgem Senhora Santissima 

Mãe flor de Jasmim 

 

Só tens que pedir a mim 

E ao divino Pai nas alturas 
Pede a Rainha do Ceu lá no alto 

E recebe a tua cura 

 

Recebe este presente 

Cumpra a tua obrigação 

Segue sempre com fé em teu Pai 

E espera a instrução 

 

 

  



21.  AGORA EU DOU VIVAS 
 
 

Agora eu dou vivas 

Ao divino Pai Eterno 
A Rainha da Floresta 
E a Jesus Cristo Redentor 

 
Viva Deus no Ceu 
E a sempre Virgem Maria 

Viva o Santo Amor 
E o nosso pão de cada dia 
 

Viva Jesus 
E o nosso Juramidãm 
Viva a Santa Luz 

Viva todos meus irmãos 
 



22.  A MINHA MAE ME DEU 
 

A minha Mãe 
Me deu com amor e com prazer 

Eu recebi com alegria 
E me firmei em seu poder 
 

Eu vou seguindo 
Com todas forças em meu ser 
Direitinho no caminho 

Eu não devo esmorecer 
 
Esta linha 

É linda mas a ordem é severa 
E é preciso se firmar 
Para poder obedecer 

 
Jesus Cristo 
É quem me manda oferecer 

Este amor no coração 
É para dar aos meus irmãos 
 

  



23.  O NOSSO MESTRE NO FIRMAMENTO 

 

 
O nosso Mestre no firmamento 
Junto a Virgem Mãe Ele esta 

Nos convida para ir com Ele 
E todos nós, nós vamos lá 
 

O nosso Mestre tem paciencia 
E a certeza de que vão chegar 
Porque Ele ama seus irmãos errados 

E os que ficam em seu lugar 
 
Eu aqui estou aprendendo 
De passo em passo para seguir 

E o meu Mestre fica contente 
Com cada passo Ele sorri 
 

Ele esta nos ensinando 
Para nós amar a esta luz 
Esta luz é que sai brilhando 

Do coração de Jesus 
 



 

 

 
O poder Ele é quem tem 
Divino Pai é soberano 

Contrito em Ele, Ele vem 
Para nos tirar do engano 
 

Ele roga ao Pai Eterno 
Para nós ter a salvação 
Ele roga a Virgem Mãe 

Para nos tirar da ilusão 
 
Quando vais esmorecendo 
Te lembra da Virgem Maria 

E o Seu Filho que estava sofrendo 
Na Santa Cruz com alegria 
 

Vamos todos meus irmãos 
Ao nosso Mestre dar valor 
Marcando passo com fé e firmeza 

Em Jesus Cristo Redentor 
 



24. COM A GLORIA DO NOSSO PAI 
 

 

Com a gloria do nosso Pai  
E nossa Senhora a Santa Virgem 

Enchei nos com Vosso amor 
Para que todos se humilhem 
 

O Virgem Mãe, Mãe das Alturas 
Abençoada Mãe do Salvador 
Elevei com Vossas virtudes 

Para nós todos ter amor 
 
Jesus Cristo veio ao mundo 
Divino Pai foi quem Lhe mandou 

Para que todas criaturas 
Vejam a luz do resplendor 
 

Divino Pai onipotente 
Soberano Rei Criador 
Seja feita Vossa Vontade 

E Vossos filhos tem amor 

  



25.  EU VIVO AQUI CANTANDO 
 

Eu vivo aqui cantando 

Recebendo o amor 

Da Rainha da Floresta 

E o poder superior 

 
Eu vivo neste mundo 

Não só é para sofrer 

A alegria do divino 

É para todos receber 

 
Tudo que eu construo 

Na terra firme do meu Pai 

Consagrado em Vosso nome 

A Santa Luz vem clarear 

 

Eu sigo executando 
Os meus trabalhos no astral 

E quem me da força de cura 

É o poder divinal 

 

O poder divinal 
É com toda humildade 

Obedecendo ao Pai Eterno 

Com amor e lealdade 

 



26. EU ESTOU AQUI PARA MOSTRAR 
 

 
 

Eu estou aqui para mostrar 

Eu estou aqui para receber 

A todos meus irmãos, aqueles que escutar 
Sempre a todos eu vou atender 

 

Eu estou mostrando a verdade 

Recebe o que eu digo quem quiser 

Saiba que eu não estou para enganar 
Mas a verdade é que ela vai doer 

 

Aos meus irmãos agora eu vou dizer 

Que todos querem alcançar a promessa 

Do nosso Senhor Jesus Cristo, o dono do poder 

Mas ninguém traz consigo esta firmeza 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

É por isso que eu vim aqui na Terra 

A Virgem Mãe foi quem me deu esta missão 

Pra os meus irmãos apreciar o divino Pai Eterno 

E abrir este caminho da salvação 

 
É trabalhar se com muita atenção 
É implorando as forças do divino 

É pedir ao nosso Pai que tenha compaixão 

Dos irmãos que ainda ficam dormindo 

 

É assim que eu quero os filhos meus 
Esforçando se para ir merecendo  

A sua estrela colocada no trono do meu Pai 

Brilhando a sua luz no firmamento 

 

 

 
  



27.  EU ME FIRMO COM MEU PAI 
 
 

Eu me firmo com meu Pai  

Que é o divino criador 
A Vossa luz é soberana 
O universo iluminou 

 
Eu vivo aqui na Terra 
E eu devo dar louvor 

Ao meu Rei onipotente 
E ao nosso Salvador 
 

Eu sigo neste caminho 
Que meu Mestre me entregou 
E para todos os meus irmãos 

Eu desejo a mesma flor 
 
Todo amor é para Deus 

E Deus nos dando o seu amor 
É para todos compreenderem 
Que assim é que deve ser 

 



28.  VIRGEM MARIA 
 
 

Virgem Maria, Senhora da Luz 
Divina Mãe, Mãe de todos seres 

Vós sois a Mãe do Alto soberano 
Vós sois a Mãe dos desconsolados 

 

Oh Virgem Mãe, Oh Maria Eterna 

Eu peço a Vós, minha Virgem Maria 
Daime conforto, daime paz, daime amor 

Daime o consolo do Vosso resplendor 

 

E dai me força para eu seguir 

Neste caminho que nos traz a Salvação 

E se eu for um bom trabalhador 

Firmado em Deus e atencioso 
 

É que um dia nos vamos se apresentar 

Na Santa Casa do Eterno Pai 

Ele recebe com amor e alegria 

Aos filhos Dele e da Sempre Virgem Maria 
 
 

 
 



29.  A VIRGEM MAE E A NOSSA MAE 
 
 

A Virgem Mãe é a nossa Mãe 

E todos nós somos filhos Dela 

Vamos vamos meus irmãos 

Vamos amar a esta estrela 
 

Eu aqui estou consagrando 

Em louvor a nossa Rainha 

Convocando a Estrela d'Agua 

Para mandar o que nós precisa 
 

Tudo enquanto eu vou pedindo 

Vós me entrega como Mãe suprema 

Eu quero ser um aparelho 

E executar o que Vós me ordena 

 
Que o poder esta comigo 

Com a Vossa aprovação 

Brilhando com o Vosso brilho 

Eu dou luz para os meus irmãos 

 
Para ser um eterno filho 

Da Virgem da Conceição            

É dar resposta aos pedidos 

E levar a carga na mão 



  



30.  AGORA EU FAÇO 
 
 

Agora eu faço 

A minha obrigação 

O meu divino Pai 
E a Virgem da Conceição 

 

Meu Pai e minha Mãe 

De Vós eu recebi 
Para mim trabalhar 

Dentro da luz divina 

 
De Vós eu recebi 

Esta divina missão 

Pedir e trabalhar 
Para os meus irmãos 

 

Eu canto todo dia 
Eu ofereço os meus louvores 

Rezando as minhas preces 

Seguindo as vossas ordens 
 

Eu estou aqui 

Cumprindo os meus deveres 
Trilhando esta luz 

E clareando as trevas 
 
 



Não devo me esquecer 
Do amor que eu recebi 

Quando eu cheguei na casa 

Da Virgem Maria 
 

Que aqui se cura 

Com o poder do Pai Eterno 
Jesus Cristo Redentor 

E a Rainha da Floresta 

 
Eu peço a meu Mestre 

Jesus Cristo Redentor 

Para nós merecer 
O Vosso divino amor 

 

O amor no coração 
Ele deve florescer 

Habitar o mundo inteiro 

E unir a todos seres 
 

Nos dando a saude 

Para mim e os meus irmãos 

Para nós ser feliz 
Nesta divina união 

 

Ao divino Pai Eterno 
E a Sempre Virgem Maria 

Eu agradeço para sempre 

E na eterna vida 



31.  EU PEÇO AO PAI ETERNO 
 
 

Eu peço ao Pai Eterno 

E a Rainha do Astral 
Para trazer todo conforto 
Para Vós nos ajudar 

 
Eu peço a minha Mãe 
E ao divino Redentor 

O Vosso amor pra todos seres 
Neste globo sofredor 
 

Eu peço a Vós licença 
Para eu acompanhar 
Aos meus irmãos que estão doentes 

Aqueles que me chamar 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
Agora esta chamando 

Uma voz lá no astral 
O caminho esta aberto 
Se Deus quiser ja estou lá 

 
Firmando a vontade 
E firmando o pensamento 

Para poder viajar 
E tornar se instrumento 
 

É sempre com amor 
Lhe atender é com carinho 
Com a benção de Deus Eterno 

E da Santissima Rainha 
 

 
 



32. O MEU MESTRE E DIVINO 
 
 

O meu Mestre é divino 

O seu ensino é um primor 
Ele me ensina eu ter firmeza 
Em Jesus Cristo Redentor 

 
Eu me firmo com meu Mestre 
E o Patriarca São José 

Eu me firmo em Vossa Estrela 
E no poder da Mãe de Deus 
 

Me humilho ao meu Mestre 
Que a Rainha Lhe coroou 
Ele é o Rei da floresta 

A santa bebida nos entregou 
 
Nosso Mestre é quem nos da 

Para nós cantar hinario 
Para nós seguir com Ele 
Com o Cruzeiro e o Ramalho 

 



33. AGORA ME CHEGOU 
 

Agora me chegou 

Um ensino do meu Mestre 

Ele me manda eu ter amor 

Na Rainha da Floresta 

 
Ele me manda reconhecer 

Com amor e com alegria 

Que tudo que Deus me da 

É primor e maravilha 

 
O Pai Eterno é quem te da 

Tudo enquanto for preciso 

É melhor se conformar 

Para seguir o teu destino 

 

Tu deves te humilhar 
E começar do ABC 

Para alcançar a Santa Paz 

E ser filho do Poder 

 

Para ser filho do Poder 
É ter firmeza e ter alento 

Recebe este conselho 

Que Eu agora te apresento 

 



34. ESTRELA BRILHANTE 

 

Estrela brilhante 

É aqui que eu moro 

Minha Mãe é de prata 
Meu Pai é de ouro 

 

Eu estou rezando 

Oração de quem quer 

Amor e verdade 
É a luz deste Ser 

 

Estou escutando  

Oração de amor 

Eu tenho pra dar 

E a todos eu dou 
 

O que meu Pai me entrega 

Faz balancear 

Amar a meu Rei 

E a Rainha do mar 
 

Dou viva a meu Pai 

É o dono do mundo 

Eu levo ao Ceu 

Este amor profundo 



35. HOJE E O DIA 
 
 

Hoje é o dia que Jesus nasceu 

Louvado seja o divino Senhor Deus 

 

Ele veio no mundo para perdoar 

Para pedir perdão ao nosso Pai 

 
Ele veio aqui para mostrar nos o caminho 

Vamos seguindo os passos do Menino 

 

Vamos amar o menino Jesus 

E trabalhar pra receber a Santa Luz 
 

Recebemos meus irmãos com toda alegria 

E festejamos o dono deste dia 

 

Patriarca Sao José e a Virgem Maria 
Com Jesus Cristo é a nossa divina familia 

 

  



36. EU FIZ UMA VIAGEM 

 

Eu fiz uma viagem 

Dentro da Soberania 

Com amor e com coragem 
O meu Mestre é quem me guia 

 

Eu vim me apresentar 

Com a Rainha das Flores 

Ela me mandou eu trabalhar 
E apurar o meu amor 

 

Meu Mestre, divino Mestre 

Eu peço a Vós proteção 

Segura este caminho 

Para mim e os meus irmãos 
 

Meu filho, querido filho 

Não te esquece de rezar 

Vai seguindo sempre humilde 

Que Eu vou te segurar 
 

Vai seguindo com todo amor 

Vai zelando o teu jardim 

Com cada flor que bem tu cuida 

Estas bem cuidando de mim 
 



 
 

 

Meu Mestre, divino Mestre 

Com Vosso trabalho de luz 

Perdoai os meus irmãos 
Para sempre amém Jesus 

 

Minha Mãe, minha Rainha 

Grande Mãe de consolação 

Vós chora para mim 
E eu choro de gratidão 

 

Minha Mãe, minha Rainha 

Eu peço a Vós paz e doçura 

Para toda minha familia 
Imaculada Virgém pura 

 

Minha Mãe me abençoou 

E a toda minha familia 

A Santa Luz me clareou 

Eu abri os olhos e tudo brilha 
 

Tudo brilha é com amor 

No reino da Soberania 

Eu vivo neste reinado 

Junto ao meu Mestre e a Rainha 



37. VÓS MANDOU PARA MIM 

 

Vós mandou para mim 
Esta nobre instrução 

Para eu seguir com Vós 
E a Virgem da Conceição 
 

Agora eu recebo 
Este premio de valor 
Eu estou em pé firmado 

No lugar aonde estou 
 
Eu tomo Daime, eu tomo Daime 

Para Vós vir me mostrar 
Esta divina verdade 
Do nosso soberano Pai 
 

Tem tudo para nos dar 
O Divino concedeu 
Pra nós conhecer a verdade 

Do Soberano do Ceu 

 



 


