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1 - A BATALHA	 Mazurca	
	
	
          Am 
A Batalha esta cerrada,
              E7          Am 
Não adianta reclamar.
                                                     G 
Com o Mestre na sua frente,
        E7             Am 
É facinho batalhar. 
 
       Am 
A Batalha é travada, 
               E7            Am 
Dentro do seu coração. 
                                 G 
É seu Eu inferior, 
       E7              Am 
E o Eu superior. 
 
                             Am 
Mas quem confia nunca esquece,
                    E7                 Am 
Que a verdade é o espírito. 
                                    G 
Sofrer aqui na Terra,
         E7                     Am 
É diversão da matéria. 
 
        Am 
Sofrer aqui na Terra,
             E7                     Am 
É por não compreender. 
                                                    G 
Que a matéria é o aparelho,
             E7             Am 
Pro espírito crescer. 

  

intro (1x) 

outro 
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1 - DE STRIJD 
	
	
De strijd is hevig. 
Het is nutteloos om te klagen. 
Want met de meester voor je 
is het makkelijk om te strijden. 
 
De strijd wordt gestreden 
binnenin je hart. 
Tussen je lagere zelf 
en je hogere zelf. 
 
Maar wie vertrouwt, zal nooit vergeten 
dat de geest de waarheid is. 
Het lijden hier op aarde 
is aangenaam voor de materie. 
 
Het lijden hier op aarde 
is omdat je niet begrijpt 
dat de materie het gereedschap is 
voor de geest om te groeien.	 	
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2 - MAMÃE  E  PAPAI   Valsa 
	

	
          D                                 A                  D 
Mamãe e Papai, mandou Eu cantar.	
         Bm           A                     Bm       A  D 
Esta linda canção, e no coração gravar.
 
     D                                   A          D 
Aquele que ouvir, vai acreditar.
                 Bm              A             Bm        A        D 
Que o saber verdadeiro, Jesus é quem da.
 
        D                                       A         D 
O brilho do sol, vem nos iluminar.
       Bm              A             Bm  A D 
É a luz de Papai, nos acariçiar.
 
  D                                A                    D 
Firmo no sol, na lua è nas estrelas.
Bm         A      Bm       A  D 
E no azul, deste planeta.
 
D                         A                    D 
Esta Estrada, è muito estreita.
         Bm                A      Bm           A    D 
Mas temos Mamãe, que nos sustenta. 
 
               D                                       A                 D 
Quem for compreendendo, vai merecendo.
Bm            A                Bm    A  D 
E todas curas, vai acontecendo.

intro (1x) 

outro 
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2 - MAMA EN PAPA 
 
 
Mama en Papa vragen mij te zingen. 
Dit mooie lied gegraveerd in mijn hart. 
 
Degenen die luisteren zullen geloven. 
Dat de ware kennis ons door Jezus is gegeven. 
 
De zonneschijn komt ons verlichten. 
Het licht van de vader streelt ons. 
 
Ik vind mijn kracht in de zon, de maan en de sterren. 
En in het blauwe van de planeet. 
 
De weg is erg nauw. 
Maar we hebben de moeder die ons koestert. 
 
Wie begrijpt, zal ontvangen. 
En alle genezingen zullen plaatsvinden.
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3 - QUER TRABALHAR  Marcha 
 

 
 

      F                C7 
Quer trabalhar, 
                           F 
Vai tomar Daime. 
                      C7 
Quer se curar, 
                                      F 
O Daime vai tomar.

        F                       C7 
O Daime ensina tudo.	 
                                             F 
O Daime é um Primor. 
                                       C7 
Vai pedindo ele vai dando. 
                                                       F 
Te entregando o seu valor.

intro 
(1x) 

outro 
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3 - WIL JE WERKEN? 
 
 
Wil je werken? 

Ga Daime drinken! 

Wil je genezing? 

Daime zal ik drinken! 

 

De Daime leert ons alles. 

De Daime is schitterend. 

Zij geeft je wat je vraagt. 

En overhandigt jou je waarde. 
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4 - COMEMORACÃO        Marcha 
	
	
	
                  F                        Gm 
Meus irmãos vamos todos se alegrar,	
                C                 C7                   F 
O Pai eterno já esta para chegar.
 
           C                          C7              F 
Chegou e trouxe a cura no salão,
                     C                 C7                     F 
Nessa corrente nos vamos se firmar.
 
             F                                            Gm 
Esta cura ele comanda do astral,
                           C                    C7            F 
Com seres divinos da corte celestial.
 
       C                             C7                    F 
Curando e destrinchando todo mal,
                      C                   C7                     F 
Que não existe nada com poder igual.

              F                                   Gm 
É o amor espalhado no salão,
             C                C7                   F 
A alegria de poder comemorar.

intro (1x) 

outro 
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4 - VIEREN 
 
 
Mijn broeders laten we ons verheugen, 
de eeuwige Vader staat op het punt te arriveren. 
 

Hij is gearriveerd en brengt genezing in deze ruimte,  
in deze stroom zijn we standvastig. 
 

Hij beveelt genezing vanuit het astrale, 
met alle goddelijke wezens uit het hemelse hof. 
 

Genezen en ontwarren van het kwaad, 
er bestaat niets met dezelfde kracht. 
  

Dit is de liefde die zich verspreid in deze ruimte, 
En de vreugde van het kunnen vieren. 
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5 - ENCONTREI COMIGO MESMO    Marcha-Valsa 
	

           D                    A 
Eu procurei nesta Casa,	
       A7                               D 
Foi aqui que Eu encontrei. 
                    G                    D 
Encontrei Eu, encontrei Eu,
          A        A7           D 
O Divino Senhor Deus.
 
             D                         A 
Vou eterno nesta presença, 
   A7                        D 
Da vida transparente.
              G                D 
É o amor, é o amor,
         A             A7           D 
Eu sou, Eu sou, Eu sou.
 
        D                     A 
Continuei a procura, 
   A7                            D 
Com alegria e prazer. 
                   G                  D 
Eu procurei, Eu encontrei, 
               A         A7       D 
Encontrei comigo mesmo. 
 
              D                   A 
No infinito desta ciência, 
A7                                D 
Eu estou bem no centro.
           G                            D 
A matéria E toda verdade, 
          A         A7 D 
A vida espiritual. 
	

  

intro 
(1x) 

outro 
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5 - ONTMOETING MET MIJZELF 
 
 
Ik zocht in dit huis,  
en vond hier waar ik naar zocht. 
Ik vond mijzelf, ik vond mijzelf 
O Goddelijke Heer God. 
 

Ik ben hier voor eeuwig aanwezig,  
in dit transparante leven. 
Het is de liefde, het is de liefde, 
Die ik ben, die ik ben, die ik ben. 
 

Ik vervolg deze zoektocht, 
met vreugde en plezier. 
Ik zocht, en ik vond, 
ik ontmoette mijzelf. 
 

In de oneindigheid van het weten, 
ben ik op mijn goede plaats in het middelpunt.                    
Van de materie, en van alle waarheid, 
en van het spirituele leven. 

 
  



	 14	

 
6 - FESTA DO AMOR  Marcha

            D                  A 
Eu estava procurando,	 
                                                             D 
Quando Eu cheguei nesta festa. 
                                           A 
Esta Luz me iluminou, 
                                    D 
È a festa do amor. 
 
                                    A                                       D 
Eu existo estou aqui, Eu existo estou aqui,
                                    A                                        D
Eu existo estou aqui, somente pra ser feliz. 
 
             D                  A  
O mistério se acabou, 
                                  D  
O medo se dissipou. 
                                             A  
A confiança que habita, 
                                         D 
Dentro do meu coração. 
 
                                    A                                       D 
Eu existo estou aqui, Eu existo estou aqui,
                                    A                                        D
Eu existo estou aqui, somente pra ser feliz. 
 
         D                   A  
Somente pra ser feliz, 
                                 D  
O motivo de existir. 
                                          A  
A alegria se completa, 
                                     D 
Aqui dentro desta festa. 
 
                                    A                                       D 
Eu existo estou aqui, Eu existo estou aqui,
                                    A                                  D
Eu existo estou aqui, somente pra ser feliz. 

intro 
(1x) 

 outro 
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6 - FEEST VAN DE LIEFDE 
     
 
Ik was zoekende,  
toen ik arriveerde in dit feest. 
Dit licht verlicht mij,  
dit is het feest van de liefde. 
 

Ik besta, ik ben hier, ik besta, ik ben hier. 
Ik besta, ik ben hier, alleen om gelukkig te zijn. 
 

Het mysterie is voorbij,  
de angst is verdwenen. 
Het vertrouwen dat leeft,  
binnenin mijn hart. 
 

Ik besta, ik ben hier, ik besta, ik ben hier. 
Ik besta, ik ben hier, alleen om gelukkig te zijn. 
 

Alleen om gelukkig te zijn,  
Dat is de reden van het bestaan. 
De vreugde is voltooid,  
hier in dit feest. 
 

Ik besta, ik ben hier, ik besta, ik ben hier. 
Ik besta, ik ben hier, alleen om gelukkig te zijn.  
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7 - O AMOR   Marcha 
 
 
           D                                    A 
O amor veio aqui para dizer, 
           A7                  D 
Que só existe você.
      Bm                   A 
Você è tudo em todos,
   Em     A7           D
Todos tudo em um. 
 
                 D                               A 
E o privilégio de estar aqui presente, 
                A7                                   D 
Junto com Mamãe e Papai. 
             Bm                                      A 
Rei Jagube e a Rainha bem unidos, 
             Em       A7   D 
Com a água Divinal.
 
            D                                               A 
Aquecidos,…pela chama do amor, 
               A7             D 
Do seu Eu superior. 
         Bm                                          A 
È o Daime manifestando o amor, 
             Em   A7   D 
A alegria e a saúde. 
 
                D                                      A 
E o prazer de estar aqui presente, 
               A7                  D 
Na presença de você.

 
  

intro 
(1x) 

outro 
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7 - DE LIEFDE 
 
 
De liefde kwam hier vertellen, 
dat alleen jij bestaat. 
Jij bent al met al, 
Iedereen en alles is één.   
 

En het voorrecht om hier te zijn, 
samen met Mama en Papa. 
De koning Jagube en de koningin zijn verenigd,  
met het goddelijke water. 
 

Verwarmd door de vlam van de liefde,  
door jouw hogere zelf. 
De Daime manifesteert de liefde, 
de vreugde en de gezondheid. 
 

En het plezier om hier te zijn, 
in de aanwezigheid van u. 
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8 - A LUZ   (5x) 
 
 
A luz,  

A luz,  

Aaahaa luz,  

A luz, 

Que nos conduz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - É A NATUREZA EM MIN   (2x) 
 

 

É a natureza em mim,  haaaaa 
É a natureza em mim,  hooooo 
 

Consciência manifestada,  haaaaa 
Consciência manifestada,  hooooo 
 

Encantada pelo amor,  haaaaa 
Encantada pelo amor,  hooooo 
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8 - HET LICHT   
 
 
Het licht, 
Het licht, 
Het licht, 
Het licht, 
Wat ons geleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - DIT IS DE NATUUR IN MIJ 
 
 
Dit is de natuur in mij, aaaaa. 
Dit is de natuur in mij, ooooo. 
 

Bewustzijn manifesteert, aaaaa. 
Bewustzijn manifesteert, ooooo. 
 

Betoverd door de liefde, aaaaa. 
Betoverd door de liefde, ooooo. 

  



	 20	

 
10 - VAI PASSARINHO  (2x)  Valsa 

 
 
   G 
Vai passarinho,	 
    C 
Nunca sozinho, 
           G 
Buscando um raminho, 
               C 
Construindo o ninho.

G                                          C 
Eu vou juntinho meu Mestre sorrindo. 
         G                                     C 
Cantando e seguindo a nossa Rainha. 
  G                                     C 
Vai nos levando, nas asas do amor, 
   G                              C 
Para o jardim do Pai criador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
11 - NA PRESENÇA       (Canção musicada instrumental)
 
 
F – G7 – C – C7 - F 

intro (1x) 

outro 
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10 - GA VOGELTJE 
 
 
Ga vogeltje, 
nooit alleen, 
op zoek naar een takje, 
om een nestje te bouwen. 
 

Ik ga samen met mijn lachende meester. 
Ik zing en volg onze koningin. 
Breng ons op de vleugels van de liefde. 
Naar de tuin van onze scheppende Vader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 - IN AANWEZIGHEID 
         

Instrumentaal 
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12 - DIVINA LUZ (2x)   Marcha 
 

 
 
                    Gm          D7   Gm 
La vem o Sol da Divina luz.	
                          C           C7                     F 
Abre o meu ser, me enche de Amor.
 
                    Gm           D7   Gm 
La vem a Lua da Divina luz.
                                      C           C7                    F 
Harmoniza o meu ser, me enche de amor. 

                        Gm             D7   Gm 
La vem a Estrela da Divina luz.
                             C           C7                     F 
Alegra o meu ser, me enche de amor.

                     Gm              D7   Gm 
La vem o Brilho da Divina luz.
                             C           C7                          F 
Enche o meu ser, Jesus que me conduz.

intro (1x) 

outro 
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12 - HET GODDELIJKE LICHT 
 
 
Daar komt de zon van het goddelijke licht. 
Open mijn wezen, vervul me met de liefde. 
 

Daar komt de maan van het goddelijke licht. 
Harmoniseer mijn wezen, vervul me met de liefde. 
 

Daar komt de ster van het goddelijke licht. 
Verheug mijn wezen, vervul me met de liefde. 
 

Daar komt de schittering van het goddelijke licht. 
Vervul mijn wezen, het is Jezus die me leidt. 
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13 - DAIME O GRANDE TESOURO   Marcha 
 
 
 
         D            Bm            Em 
Eu sou um Filho de Deus. 
                 A             A7             D 
Consagrando aqui Eu impero. 
             Bm                     Em 
Na alegria do amor divino.
                A                  A7            D 
Sou o Daime do meu Pai eterno. 

                D            Bm          Em 
Na alegria Eu trago a saúde.
                A              A7            D 
Sabedoria é paciência divina.
                  Bm            Em 
Aqui recebemos de tudo. 
            A   A7           D 
Tudo tudo, tudo tudo.

      D           Bm          Em 
É só prestar atenção.
      A                 A7               D 
Abrindo bem as suas mãos.
                       Bm         Em 
É benção e chuva de ouro.
                A               A7             D 
Sou o Daime o grande tesouro.

intro (1x) 

outro 
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13 - DAIME DE GROTE SCHAT 
 
 
Ik ben de zoon van God. 
Ik zegen en ik heers. 
In de vreugde van de goddelijke liefde. 
Ik ben de Daime van mijn eeuwige Vader. 
 

In vreugde breng ik gezondheid. 
Wijsheid is goddelijk geduld. 
Hier ontvangen we alles. 
Alles, alles, alles, alles. 
 

Je moet enkel opletten. 
open jouw handen. 
Het is een zegen en gouden regen. 
Ik ben de Daime, de grote schat. 
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14 - CERTEZA DIVINA  Marcha 

 
 
       D              A              D                   A                                                D
Estou recebendo as ordens, as ordens que meu Pai tem dado. 
          A                             D            A                         Bm 
Prestando bem atenção, è Flores pra todo lado. 
 
       D             A                D             A                                   D 
Estou na sua mão direita. Estou na sua mão esquerda. 
      A                         D          A                                  Bm 
Estou na sua cabeça. Dentro do seu coração. 
 
      D     A             D           A                                 D 
A vida é uma dadiva. É uma dadiva querida. 
          A                            D           A                               Bm  
Querendo você nasceu. Assim foi que escolheu. 
 
             D               A                 D        A                              D 
Escolhendo você tem de tudo, tome a sua decisão. 
A                          D                  A                           Bm  
É a certeza Divina, que trago em suas mãos. 
 
      D     A               D                  A                            D 
A vida é passageira. Aproveita a oportunidade.	 
   A                              D                         A                 Bm 
Vá recebendo de tudo. Com a maior felicidade. 

 
 

 

intro 

outro 
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14 - GODDELIJKE ZEKERHEID 
 
 
Ik krijg bevelen, bevelen die mijn Vader me heeft gegeven. 
Let goed op, overal zijn bloemen om jou heen. 
 

Ik ben in je rechter hand, Ik ben in je linker hand. 
Ik ben in je hoofd. Ik ben binnenin je hart. 
 

Het leven is een geschenk. Het leven is een gekoesterde gift. 
Ik wilde dat jij geboren werd. Dus heb Ik jou gekozen. 
 

Kies ervoor dat je alles hebt, maak je keuze. 
Dit is de goddelijke zekerheid, die Ik jou overhandig. 
 

Het leven is vluchtig, grijp je kans. 
Neem het allemaal, met veel vreugde. 
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15 - SEGUINDO O MEU CAMINHO        Marcha 

 

         C
Senhor !	
                                         G7 
Com sua presença divina, 
                                                   F 
Curando as minhas chagas, 
                                            C      ( C/C7 ) 
Limpando a minha vida. 
 
                    C 
Te agradeço ! 
                                     G7 
Ó meu Pai do coração. 
                                                        F 
Que me trouxe aqui na Terra, 
                                                       C      ( C/C7 ) 
Alimentando o meu perdão. 
 
                                       C 
Com a força das águas ! 
                                 G7 
Em tudo se manifesta. 
                                               F 
Alimentando os riachinhos, 
                                                    C        ( C/C7 ) 
E crescendo com a floresta. 
 
                           C 
Peço proteção ! 
                          G7 
E recebo o carinho, 
                                        F 
Com alegria e virtudes, 
                                                        C         ( C/C7 ) 
Vou seguindo o meu caminho.

intro (1x) 

outro 
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15 - VOLG MIJN PAD 
 
 
Heer! 
Met Jouw Goddelijke aanwezigheid, 
heel mijn wonden, 
reinig mijn leven. 
 

Ik ben u dankbaar! 
O Vader van mijn hart, 
die mij hier op aarde bracht, 
koester mijn vergeving. 
 

Met de kracht van het water! 
Manifesteert jij je in alles, 
Jij voedt de stroompjes, 
en groeit het bos. 
 

Ik vraag om bescherming! 
En ontvang met genegenheid, 
met vreugde en goed gedrag, 
zal ik mijn pad volgen. 
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16 - ABUNDANCIA, SAÚDE E PROSPERIDADE 

Marcha    

 
       F                          C C7 
Amor é criação divina,	
             Bb                             F 
Se expressa aqui nesta doutrina.
            F           C C7
Não ha dificuldade,
             Bb                           F 
Pra aquele que crê na bondade. 

 
                            F                              C C7 
Bondade divina traz abundancia, 
      Bb                          F 
Saúde e Prosperidade
      F          C C7
Aqui nos aprendemos,
     Bb                        F 
A ser feliz de verdade. 
 
              F                             C C7 
Aprendendo com estas lições,
     Bb        F
Balize a sua vida.
   F                         C C7
De o melhor de si,
 Bb                          F
Ouça o seu coração.
 
          F                          C C7 
Respeite papai e mamãe,
            Bb                               F 
Harmonize o seu pensamento.
         F              C C7 
Positivo, positivo,
        Bb        F 
Positivo, positivo !

intro 
(1x) 

outro 
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16 - OVERVLOED, GEZONDHEID EN WELVAART 
 
         
Liefde is een goddelijke creatie, 
Die zich uitdrukt in deze doctrine. 
Er is geen moeite, 
voor degenen die in goedheid geloven. 
 

Goddelijke goedheid brengt overvloed,  
gezondheid en welvaart. 
Hier leren we, 
om echt gelukkig te zijn. 
 

Het leren van deze lessen, 
geeft richting aan jou leven. 
Geef het beste van jou, 
luister naar je hart. 
 

Respecteer Papa en Mama, 
harmoniseer je gedachten. 
Positief, positief, 
positief, positief ! 
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17 -  SINAIS DE LUZ    Valsa 
 

      F                            C7             F 
Sinais de luz vêm chegando do alto,	 
                          C7    F 
Pra nos harmonizar. 
          F                                 C7     F 
É a paz do silencio e a alegria eterna, 
                           C7            F 
È o amor que aqui impera. 
 
       F                            C7              F 
Pedindo e rogando com todo clamor, 
                         C7                  F 
Alcançamos as santas bênçãos. 
       F                           C7                 F
E Deus é bondoso e assim vai te dando, 
                         C7           F 
Tudo que esta precisando.
 
         F               C7          F 
Confie em si e confie Nele, 
                        C7                F 
E assim se vai prosperando. 

intro 
(1x) 

outro 
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17 - TEKEN VAN LICHT 
 
 
De tekenen van het licht komen van boven, 
om ons te harmoniseren. 
Dit is de vrede van stilte en eeuwige vreugde, 
het is de liefde die hier heerst. 
 

Smekend en biddend bij elke vraag, 
bereikten de heilige zegeningen ons. 
En God is goed, daarom geeft hij jou 
alles wat jij nodig hebt. 
 

Vertrouw op jezelf en vertrouw op Hem, 
dan zul je welvarend zijn. 
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 18 - TEMPO DA AÇÃO      Marcha 
 
        A                             E

(mulheres)    Agora que Eu quero ver. 
                                       A
 (homens)    Tudo vai estremecer.

                  F#m                    Bm 
Quem estiver firme como Mestre.
                   E        A 
Não tem nada a temer. 
 
              A      E 
O mestre da o conforto.  
                                    A 
E já vai indo embora. 
                F#m                 Bm
Não tem amanha nem ontem.  
          E     A 
Tudo é aqui agora. 
 
           A      E 
Eu agora agradeço. 
                                                   A 
Tudo que Vós tem me dado.
                F#m        Bm 
Não tem certo e nem errado. 
          E      A 
Tudo é aprendizado. 

                  A                            E
Vou andando e aprendendo.  
                                          A 
Com amor no coração.  
              F#m         Bm 
Sou pequeno neste mundo.  
               E        A 
Tenha de mim compaixão.  
 
              A      E 
Vou rezando e vou pedindo.  
                                            A 
Para todos meus irmãos. 
       F#m     Bm 
Agora chegou o tempo.  
        E      A 
É o tempo da ação.  

intro 
(1x) 

outro 
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18 - TIJD VOOR ACTIE 
 
 

 (vrouwen)   Nu wil ik zien. 
 (mannen)    Alles zal schudden. 

Wie vastberaden is met de meester. 
Heeft niks te vrezen. 
 

De meester geeft bemoediging. 
En zal vertrekken. 
Er is geen gisteren of morgen. 
Alles is hier en nu. 
 

Nu ben ik dankbaar. 
Voor wat U mij gegeven heeft. 
Er is geen goed of fout. 
Alles is om te leren. 
 

Ik zal doorgaan en leren 
Met liefde in mijn hart. 
Ik ben klein in deze wereld. 
Heb compassie met mij. 
 

Ik zal bidden en vragen. 
Voor al mijn broeders. 
Nu is de tijd aangekomen. 
De tijd van de actie. 
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19 - NESTA ESCOLA  Marcha 
 
                   D                                       A 
Nesta escola e preciso tomar Daime, 
                   G                          A7                         D 
E tomar Daime e aprendendo nesta escola. 
                      D                                               A 
Nesta escola se planta boa semente, 
                   G                     A7                      D 
Pra viver forte, bem feliz, muito contente. 
 
                    D                                             A 
Muito contente de estar nesta Verdade, 
                       G                    A7                  D 
De Jesus Cristo que ensina a Caridade. 
                 D                                         A 
A Caridade e fácil de praticar, 
                  G           A7               D 
E ser gentil, paciente e amar.
 
         D                                                 A 
Dividindo tudo que o Papai te da, 
                     G                     A7                        D 
Papai de dando nada nunca há de faltar. 
                       D                                        A 
Nunca faltar e fazer todas tarefas, 
                     G                 A7                  D 
No fim da vida certeza se diplomar. 

 
 
 
 
 
20 - AGUAS DA LIMPEZA   (5x) 
 
                          D 
E vem chegando,	
      A                        D 
As aguas da limpeza. 
                  D 
E vai limpando,
             A                       D 
Tudo que nao è certeza. 
 

intro 
(1x) 

outro 

intro (1x) 

outro (2x) 
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19 - IN DEZE SCHOOL 
 
 
In deze school is het nodig om Daime te drinken. 
Drink Daime en leer in deze school. 
In deze school wordt een goed zaadje geplant. 
Om krachtig en blij te leven, vol vreugde. 
 

Vol vreugde om in deze waarheid te zijn. 
Van Jezus Christus die liefdadigheid leert. 
Liefdadigheid is makkelijk om toe te passen. 
Het is om vriendelijk, geduldig en liefdevol te zijn. 
 

Deel wat de vader ons gegeven heeft. 
Daar zal nooit iets aan ontbreken. 
Verzuim niet je opdrachten te doen. 
Dan ben je aan het einde van je leven verzekerd te slagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 - ZUIVERENDE WATER  (5x) 
 
 
Het zal komen, 
het zuiverende water. 
En zal alles zuiveren, 
wat niet zeker is. 
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21- A SEMENTE         (2x) 
 

 
            Am                       E 
A semente espera a Terra,  
               E7                    Am 
A Terra espera a semente. 
               Dm                 E 

  Vamos todos trabalhando,  
                      E7                        Am 
Trazendo Deus na nossa mente. 
 
   Am           E 
Deus é a Terra, 
          E7                  Am 
Nós somos a semente. 
               Dm              E 
Vamos todos meditando, 
             E7                  Am 
No poder do Onipotente. 
 
Am                   E  
Eu olho pra frente, 
               E7                   Am 
Vejo a Terra mais florida. 
               Dm             E 
Trazendo tanta beleza, 
            E7                     Am 
E o milagre que é a vida. 
 
     Am                 E 
A vida é um milagre, 
              E7                    Am 
Eu só posso agradecer. 
   Dm                    E 
Deus está em mim, 
                  E7                 Am 
E Eu tenho tanto prazer. 

 
 
  

intro 
(1x) 

outro 
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21 - HET ZAADJE 
 
 
Het zaadje wacht op de aarde, 
en de aarde wacht op het zaadje. 
Laten we allemaal werken, 
om God in onze geest te brengen. 
 

God is de aarde,  
wij zijn het zaadje. 
Laten we allen mediteren, 
op de kracht van de Almachtige. 
 

Ik kijk vooruit  
en ik zie de aarde met meer bloemen. 
Het brengt zoveel schoonheid, 
het wonder wat het leven is. 
 

Het leven is een wonder, 
ik kan alleen maar dankbaar zijn. 
God is in mij,  
En ik heb zoveel plezier. 
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22 - ONDAS DA RAZÃO    (3x)        Marcha 
 
 
          D                                        A7        E 
Eu moro aqui na Terra da paixão, 
                                                   G 
E pode fazer o que você quizer. 
                                                                  D    D11 
Qualquer plano em qualquer direção, 
                    A7                                 D 
È só o amor de Deus consagrar. 
 
            D                                      A7       E 
Navegando nas ondas da razão, 
                                                              G 
O barquinho de Deus hei de guiar. 
                                                             D      D11 
Sempre junto com os meus irmãos, 
                  A7                         D 
Ver o amor e a paz triunfar. 

 
 
 
 
 
23 - SEMPRE AQUI        Marcha 
 

G 
 (Eu) Estou aqui para servir,  

                                     C 
Estou aqui para servir,  
Estou aqui para servir,  
                                     D 
Estou aqui para servir,  
 

      Sempre aqui , 
      Sempre aqui , 
      Sempre aqui , 
      Sempre aqui ,                
      Sempre aquiiiiiiiiiiiiiiiiiiii D (D11)  

 

intro (1x) 

outro 
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22 - GOLVEN VAN DE REDEN 
 
 
Ik leef hier op de aarde van de passie, 
Je kunt alles volbrengen wat je wilt. 
Elk plan in elke richting, 
Het is alleen aan de liefde van God te wijden. 
 

Navigerend in de golven van de rede, 
zal ik het bootje van God leiden. 
Altijd samen met mijn broeders, 
zie de overwinning van liefde en vrede 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 - ALTIJD HIER 
 

 (Ik) ben hier om te dienen, 
ben hier om te dienen, 
ben hier om te dienen, 
ben hier om te dienen, 

Altijd hier, 
Altijd hier, 
Altijd hier, 
Altijd hier, 
Altijd hiiiiiiiiiiieeeeeeerrrrr 
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24 - NO AZUL EU VOU         (3x)          Marcha 
 

    A   E     A  
No azul Eu vou receber força da cura.  
    A   E     A 
No azul Eu vou encontrar com a Virgem pura. 
    E   A     E 
No azul Eu vou receber força e coragem. 
    E   A     E 
No azul Eu vou expandindo a caridade. 
 
    A   E     A 
No azul Eu vou perdoando os meus irmãos.  
    A   E     A 
No azul Eu vou recebendo o meu perdão. 
    E   A     E 
No azul Eu vou encontrar o criador. 
    E   A     E 
No azul Eu vou ser no jardim mais uma flor. 
 
    A   E     A 
No azul Eu vou entrar no salão dourado. 
    A   E     A 
No azul Eu vou ver meus irmãos lado a lado. 
    E   A     E 
No azul Eu vou voar como um passarinho. 
    E   A     E 
No azul Eu vou cantando este belo hino. 
 
    A   E     A 
No azul Eu vou me fundir com o amor. 
    A   E     A 
No azul Eu vou só meu Ser Superior. 
    E   A     E 
No azul Eu vou encontrar com o meu Eu. 
    E   A     E 
No azul Eu vou viver a vida de Deus. 

 
 

outro 

+ 

A-E-A 

 

intro 
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24 - IN HET BLAUWE ZAL IK 
 
 
In het blauwe zal ik de kracht van genezing ontvangen. 
In het blauwe zal ik de pure Maagd ontmoeten. 
In het blauwe zal ik kracht en moed ontvangen. 
In het blauwe zal ik de liefdadigheid verspreiden. 
 

In het blauwe zal ik mijn broers vergeven. 
In het blauwe zal ik mijn vergiffenis ontvangen. 
In het blauwe zal ik de Schepper ontmoeten. 
In het blauwe zal ik een van de bloemen in de tuin zijn. 
 

In het blauwe zal ik de gouden Zaal betreden. 
In het blauwe zal ik mijn broeders zij aan zij zien. 
In het blauwe zal ik vliegen als een vogel. 
In het blauwe zal ik dit prachtige lied zingen. 
 

In het blauwe zal ik samensmelten met de liefde. 
In het blauwe zal ik alleen mijn hoogste zelf zijn. 
In het blauwe zal ik mijn zelf ontmoeten. 
In het blauwe zal ik het leven van God leven. 
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25 - ME FIRMO 
 
        E                Bm 
Me firmo no sol. 
        E               D 
Me firmo na lua. 

Me firmo em Deus, 
          A7             E 
E na imagem tua. 
 
        E             Bm 
Me firmo aqui. 
        E           D 
Me firmo ali. 

Me firmo em Jesus, 
           A7                E 
E na virgem Maria. 
 
           E                Bm 
A certeza na mente 
               E                D 
Ē a espada na mão 

Andando com Jesus 
             A7                  E 
Recebendo o perdão. 
 
             E                    Bm 
Recebendo o perdão 
            E                       D 
Para todos se alegrar. 

Com fé em Jesus, 
                A7                   E 
Vamos todos alcançar. 

 
 
 

intro (1x) 

outro 
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25 - IK VIND MIJN KRACHT 
 
 
Ik vind mijn kracht in de zon. 
Ik vind mijn kracht in de maan. 
Ik vind mijn kracht in God, 
En in het beeld van jou. 
 

Ik vind mijn kracht hier. 
Ik vind mijn kracht daar. 
Ik vind mijn kracht in Jezus, 
En in de maagd Maria. 
 

Met zekerheid in mijn geest 
En het zwaard in mijn hand 
Reis ik met Jezus 
En ontvang ik vergeving. 
 

Ik ontvang vergeving 
Zodat iedereen zich verheugt. 
Laat ons aankomen 
Met vertrouwen in Jezus. 
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26 - PERFEITO AMOR                  Mazurca 
 
 
   G#        C#m                       E 
Vou seguindo neste caminho,  
                 Eb                C#m  
Nunca me acho sozinho.  
 G#      F#                          E 
Peço força a Jesus Cristo,  
                   Eb                 C#m 
Pra iluminar este caminho. 
 
     G#       C#m            E 
Este caminho é divino,  
                          Eb                  C#m 
É de Jesus Cristo Redentor.  
  G#     F#                        E 
Peço força a todos seres,  
               Eb                 C#m 
Nos enviar seu amor. 
 
      G#     C#m                E 
Está batalha não é nossa,  
                 Eb                     C#m 
É da matéria é da matéria.  
    G#         F#                                E 
Meus irmãos prestem atenção,  
              Eb               C#m 
Viva a vida do espirito. 
 
  G#      C#m                        E 
Tudo passa o tempo muda,  
             Eb                       C#m 
Tudo ha se transformar. 
 G#           F#                  E 
Só não passa esta vida, 
                      Eb                 C#m 
Perfeito amor ha imperar. 

	 	

intro 
(1x) 

outro 
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26 - VOLMAAKTE LIEFDE 
 
 
Ik volg deze weg, 
Ik vind mijzelf nooit alleen. 
Ik bid voor kracht tot Jezus Christus, 
Om dit pad te verlichten. 
 

Dit pad is Goddelijk, 
Het is het pad van Jezus Christus de Verlosser. 
Ik bid voor kracht tot alle wezens, 
Stuur ons uw liefde. 
 

Deze strijd is niet van ons, 
Het is de zaak van de materie. 
Mijn broeders let op, 
Leef het leven van de geest. 
 

Alle bestede tijd geeft verandering, 
Alles wat is, transformeert. 
Laat dit leven niet voorbij gaan, 
En volmaakte liefde zal heersen. 
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27- ESCOLA DE ANJO                Marcha 
 
      D             B                    Bm            G 
Estou estudando com muita atenção,  
                    A           A7         D 
Esta disciplina da libertação. 
                 B               Bm                G 
A libertação da matéria que é densa, 
                    A                  A7             D 
Cuidado irmãos com aquilo que pensa. 
           
         D                  B             Bm         G 
Porque vai pensando e vai emanando,  
              A               A7    D 
E todo Universo vai realizando. 
   D      B       Bm           G 
Realizando é trabalhando,  
                        A                  A7        D 
E toda intenção vai se manifestando. 
  
   D          B                   Bm      G 
Manifestando esta Santa ciência, 
                               A        A7       D 
Doutrina do perdão e da paciência. 
D         B                  Bm          G 
A paciência com todos irmãos,  
                                   A         A7        D 
Mostrando o seu grau na evolução. 
 
    D         B        Bm   G 
A evolução espiritual,  
                  A     A7            D 
Aqui na Terra é no astral. 
D              B                 Bm         G 
Ir no astral é com muita firmeza, 
                            A       A7        D 
Firmeza no amor e na existência. 
 
  D                 B          Bm          G 
Tudo que existe é para saber, 
                 A           A7          D 
Saber respeitar tudo é o poder. 
       D           B                 Bm              G 
O poder divino que o pai concedeu, 
                   A                     A7                 D 
Escola de anjo, Encontro com seu Eu. 

	
	 	

intro 
(1x) 

outro 
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27 - SCHOOL VAN DE ENGEL  
 
 
Ik studeer met veel aandacht.  
Deze discipline van bevrijding.  
De bevrijding van de dichte materie. 
Wees voorzichtig broeders met wat je denkt.  
 

Omdat je zult uitstralen wat je denkt  
en het hele universum zal dat realiseren.  
Realiseer en werk 
en iedere intentie zal zich manifesteren.  
 

Zich manifesteren in deze heilige wetenschap.  
In deze doctrine van vergeving en geduld.  
Geduld met alle broeders, 
Die jouw niveau tonen in de evolutie.  
 

In de geestelijke evolutie,  
Hier op aarde en in het astrale.  
Reizen in het astrale vergt grote vastberadenheid.  
Vastberadenheid in de liefde en in het bestaan.  
 

Alles wat bestaat is om te weten,  
Weten te respecteren dat alles de kracht is. 
De Goddelijke kracht die de Vader verleent. 
School van de engel, ontmoeting met jezelf. 
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28 - EU VOU CANTAR  Marcha 
 
                       C                  G          C 
Eu vou cantar no centro da Terra.	 
                       Am              C7         F 
Eu vou cantar no fundo do mar. 
                       F                          G              C 
Eu vou cantar com a princesa Janaina. 
                 Am           Dm               G7                  C  1e(C7)   
E a princesa Soloina, estamos a encantar. 
 
 
                       C                       G            C 
Eu vou cantar com a agua na areia. 
                       Am                        C7         F 
Eu vou cantar com o vento a soprar. 
                       F                  G                    C 
Eu vou cantar com o senhor Sete Ondas. 
                 Am                     Dm                  G7                 C   1e(C7) 
E o senhor Espuma Branca, estamos a Iluminar. 
 
 
                       C                  G                     C 
Eu vou cantar bem no alto da montanha. 
                       Am            C7                        F 
Eu vou cantar com a águia aonde vai. 
                       F               G                       C 
Eu vou cantar junto com os passarinhos. 
                 Am                     Dm                   G7                    C 1e(C7) 
Vou cantando de mansinho a sinfonia do meu Pai. 
 
 
                       C               G                   C 
Eu vou cantar na superficie do Sol. 
                       Am            C7                F 
Eu vou cantar na superfície da lua. 
                       F      G                         C 
Eu vou cantar, com a Virgem pura, 
           Am                  Dm             G7                  C  1e(C7) 
A dona da formosura Rainha da Floresta. 

  

intro 
  & 
outro 
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28 - EU VOU CANTAR                   (#2) 
 
                       C                  G                    C 
Eu vou cantar nas estrelas la no céu. 
                       Am          C7                     F 
Eu vou cantar com todos ancestrais. 
                       F               G                             C 
Eu vou cantar junto com meu professor 
        Am                    Dm             G7                C   1e(C7) 
O Mestre ensinador bom aluno vai atraz. 
 
 
                       C                  G                   C 
Eu vou cantar com amor no coração. 
                      Am          C7                           F 
Eu vou cantar o amor aos meus irmãos. 
                       F              G                      C 
Eu vou cantar para todo mundo ver. 
                 Am                     Dm                 G7                   C  1e(C7) 
Por que foi o proprio Pai que me deu este poder. 
 
 
                       C                     G                       C 
Eu vou cantando espalhando a esperança. 
                       Am                    C7               F 
Eu vou cantando Paz, Saúde e União. 
                   F        G                    C 
Eu sou feliz e canto a alegria. 
               Am                   Dm                 G7                    C    C7 
Tenho tudo que preciso neste mundo de ilusão. 
                   F            G                               C 
Eu sou feliz e todos que vem chegando. 
         Am            Dm                 G7                  C 
Alegria iluminando não existe escuridão. 
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28 – IK ZAL ZINGEN 
 
 
Ik zal zingen in het centrum van de aarde. 
Ik zal zingen in de diepte van de zee. 
Ik zal zingen, en met prinses Janaina, 
en prinses Soloina maken wij betovering. 
 

Ik zal zingen met het water in de branding. 
Ik zal zingen met de waaiende wind. 
Ik zal zingen met de Heer van de Zeven Golven 
en de Heer van het Schuim der Zee, wij zijn in verlichting. 
 

Ik zal zingen op de top van de berg. 
Ik zal zingen met de adelaar waar zij ook gaat. 
Ik zal zingen samen met de vogeltjes, 
Ik zal teder de symfonie van mijn vader zingen. 
 

Ik zal zingen in de mantel van de zon. 
Ik zal zingen in de mantel van de maan. 
Ik zal zingen met de pure Maagd, 
de bezitster van de schoonheid, en de koningin van het bos. 
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28 – IK ZAL ZINGEN                            (#2) 
 
 
Ik zal zingen in de sterren aan de hemel. 
Ik zal zingen met alle voorouders. 
Ik zal zingen samen met mijn leraar 
met de leraar die wordt gevolgd door goede studenten. 
 

Ik zal zingen met liefde in mijn hart. 
Ik zal zingen voor mijn broeders. 
Ik zal zingen zodat iedereen het kan zien. 
Omdat het de vader zelf was die mij deze kracht heeft gegeven. 
 

Ik zing om de hoop te verspreiden. 
Ik zing vrede, gezondheid en eenheid. 
Ik ben gelukkig en ik zing de vreugde 
ik heb alles wat ik nodig heb in deze wereld van illusie. 
ik ben gelukkig dat iedereen die eraan komt arriveert 
in de verlichte vreugde bestaat geen duisternis. 
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29 - O DAIME VÊM   (5x)  Marcha 
 
G                  C 
O Daime vêm ! 

Vai limpando, 
Vai limpando, 
Vai limpando 

                  G  
A nossa vida, 
Vai limpando,  
Vai limpando,  
Vai limpando, 
               C 
O coração !

 
 
 
 
30 - O DAIME É LIMPEZA (3x) Marcha 
 
        C                    F 
O Daime é limpeza,	 
              Dm                   C 
Limpeza no pensamento  
        C                    F 
O Daime é limpeza, 
              Dm             C 
Limpeza no aparelho  
 
        C                       F 
O Daime vai limpando, 
                    Dm                      C 
E te mostrando o firmamento  
        C                       F 
O Daime vai limpando, 
                    Dm                   C 
E te mostrando você mesmo  
 

 

intro 
(1x) 
 

outro 
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29 - DAIME KOMT 
  
  
De Daime komt! 

Ze gaat zuiveren, 
Ze gaat zuiveren, 
Ze gaat zuiveren 

Ons leven, 
Ze gaat reinigen, 
Ze gaat reinigen, 
Ze gaat reinigen, 

Het hart! 
 
 
 
 
 
 
30 – DE DAIME IS ZUIVEREND 
 
 
De Daime is zuiverend, 
Zuiverend in de gedachten. 
De Daime is zuiverend, 
Zuiverend in ons lichaam. 
 

De Daime is reinigend, 
En laat jou het firmament zien. 
De Daime is reinigend, 
En toont jou jezelf. 
 



	 56	

 
31 - BOM PLANTADOR  Marcha 
 
 
 
               Dm              F     E  Dm 
Te prepara para conhecer.	 
                                   F   E    Dm 
Te prepara para poder ver. 
  F   E       Dm      F   E   Dm 
Jesus Cristo Redentor  
       F   E  Dm                             F    C  Am 
Te ensinando a ser bom plantador. 
 
                  Dm                    F       E    Dm 
Vai recebendo semente de amor. 
                                                    F         E    Dm 
Vai acalmando e transformando a dor. 
   F      E   Dm                     F   E  Dm 
Vai plantando com todo carinho 
            F   E    Dm               F      C  Am 
Sua sementeira no jardim Divino. 
 
                Dm                   F E    Dm 
Divino Pai mandou para mim. 
                                               F E  Dm      
Reconhecer que nunca é o fim. 
    F   E   Dm                  F       E   Dm 
Que agora é o melhor momento. 
          F   E   Dm                    F     C   Am 
Semente boa em meu pensamento. 
 
                         Dm             F    E   Dm 
Bom plantador, bom plantador. 
                                               F     E      Dm 
Seguindo o Mestre Eu sou, Eu sou. 
   F       E    Dm                 F     E     Dm 
Vou plantando, vou dando prova, 
         F          E     Dm                    F  C    Am 
Colhendo os frutos de uma vida nova. 
 

 

intro (1x) 

outro 
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31 - GOEDE ZAAIER 
 
 
Bereid je voor op nieuwe kennis. 
Bereid je voor om te kunnen zien. 
Jezus Christus de Verlosser  
zal jou leren hoe een goede zaaier te zijn. 
 

Ontvang het zaadje van de liefde. 
Kalmeer en transformeer de pijn. 
Ga zaaien met alle genegenheid. 
Je zaait in de Goddelijke tuin. 
 

Goddelijke Vader stuurde me, 
De kennis dat het nooit het einde is. 
Nu is het het beste moment, 
Een goed zaadje in mijn gedachten te zaaien. 
 

Goede zaaier, goede zaaier. 
Ik volg de Meester die ik ben. 
Ik zal zaaien, en zal bewijzen, 
Ik pluk de vruchten van een nieuw leven. 
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32 – FLORECER     (3x)        Marcha 
 
 
    C                                    G7                    Dm 
Florescer, desabrochar para o amanhecer,	
                  G7           Em 
Para escutar a voz do seu ser.
           G7                   F                           G7               C
Acreditando que ele tem poder, ver o novo acontecer. 
 
    C                                          G7                       Dm
Transformar, e ver que tudo está em seu lugar,
               G7             Em 
Saber viver para acompanhar.
              G7            F                   G7                  C
A consciência a evoluir, e o poder a te amparar. 
 
     C                                   G7                       Dm
Progredir, porque assim é que se deve ser,
             G7              Em 
Se libertando para poder ver.
             G7                   F                         G7                      C
A vida nova a te surpreender, tudo depende somente de você. 
 
       C                                          G7                      Dm
É Jesus Cristo, o nosso Mestre a nos segurar,
                G7                       Em 
Nos ensinando sempre a caminhar.
                      G7           F                             G7                     C
Com fé e firmeza pra poder viver, a vida nova em nosso ser ! 

 
  

outro 

intro 
(1x) 
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32 - BLOEIEN 
 
 
Bloeien, opengaan voor de dageraad, 
Om naar de stem van je wezen te luisteren. 
Gelovende dat Hij de kracht heeft,  
zie het nieuwe gebeuren. 
 

Transformeer, en zie dat alles op zijn plaats is. 
Weet hoe te leven om te volgen. 
Het bewustzijn is er om te evolueren,  
en de kracht om je te ondersteunen. 
 

Vooruitgaan, want zo zou het moeten zijn. 
Bevrijd jezelf om te kunnen zien, 
Dat het nieuwe leven er is om jou te verrassen.  
Alles is enkel van jou afhankelijk. 
 

Het is Jezus Christus, onze Meester die ons ondersteunt. 
Leer ons om altijd door te gaan,  
om met geloof en standvastigheid te kunnen leven, 
het nieuwe leven in ons wezen! 
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33 – FILHO DE DEUS           Marcha 
 

             F                      G              G7                C 
Para ser Filho de Deus, é preciso querer.	 
       F                G                  G7                    C 
A Força é Divina, está dentro de você. 
 
       F                    G                 G7                        C 
A Força é do Pai, mais a alma é pra você. 
            F                   G                G7               C 
Guardar no coração, este Divino Poder. 
 
                    F                       G                  G7                     C 
O pensamento traz a Cura que faltava para você. 
         F                          G                G7                  C 
Ajudando no dia a dia, esta batalha vencer. 
 
       F                    G                G7                      C 
A porta esta aberta para a transformação. 
              F                          G                     G7                      C 
Entendendo este Poder, que está em seu coração. 
 
                F                             G             G7                     C 
Somos todos filhos de Deus, a não estamos sós. 
   F                              G             G7                 C 
Pengue a sua espada, e seja Vencedor. 
 
             F               G                  G7                    C 
Todo dia, todo dia, está aqui para vencer. 
         F                      G                          G7                    C 
Comece agora mesmo, não há tempo a perder. 
 
  

intro (1x) 

outro 
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33 - ZOON VAN GOD 
 
 
Om kind van God te zijn, is het nodig om te willen! 
De Kracht is Goddelijk, deze is binnenin jou. 
 

De kracht is van de Vader, maar de ziel is van jou. 
Houd deze Goddelijke kracht in jouw hart. 
 

De gedachte brengt de genezing die voor jou ontbrak. 
Help deze van dag tot dag de strijd te winnen. 
 

De deur staat open voor de transformatie. 
Leer de kracht te begrijpen die in jouw hart schuilt. 
 

We zijn allemaal kinderen van God, en we zijn niet alleen. 
Pak je zwaard en wees een winnaar. 
 

Elke dag, elke dag, ben jij hier om te winnen. 
Begin direct, er is geen tijd te verliezen.  
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TERRA MEU CORPO 
 
Terra meu corpo (2x) 
Agua meu sangue 
Ar meu sopro 
Fogo meu espirito 
 
Heia heia heia heia heia hei ho 
Heia heia heia heia heia hei ho 
  
Mãe te sinto sob meus pés (2x) 
Mãe eu sinto meu coraçӑo bater 
 
Heia heia heia heia heia hei ho 
Heia heia heia heia heia hei ho 
 
 
 
 
AARDE MIJN LICHAAM 
 
Aarde mijn lichaam 
Water mijn bloed  
lucht mijn adem  
Vuur mijn geest 
 
Heia heia heia heia hei ho 
Heia heia heia heia hei ho 
 
Moeder ik voel je onder mijn voeten 
Moeder ik voel mijn hart slaan 
 
Heia heia heia heia hei ho 
Heia heia heia heia hei ho 
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AVE MARIA          (canção) 

 
 
                        G    Am   D D7 G B7  Em        Am       D       D7        G         B7 

A_ve Mari__a,    mãe abençoa_da, virgem  imacula_da 
 

           Em                 A          A7      D           Ab                    A 
É santa seme_nte do amor_. Maria, mãe de De_us. 
 
 Am                  G7   B7 C                Am                 D      D7      G      
És cheia de graça.   San_to é o fru_to do teu ven_tre Jesus, 
 
G7              C    Db          Gm        A  D7                   G    Am 
A_ve Mari_a, A_ve Maria, Maria   que concebe_u o amor 
 
                                 D7                    Db                 G                   
 e_m Cristo Nosso_ Senhor. Ma_dre genero_sa, 
 
                     Am                  D                          D7   G7      C     D7  G 
Rogai por nós os pecado_res, mãe queri_da   Amém, Amém 

 

 
                     WEES GEGROET MARIA     (lied) 

        
Wees Gegroet Maria, Gezegende Moeder,  
Onbevlekte Maagd.  
Ik kom, heilige zaad van de liefde. 
Maria Moeder van God, jij bent vol van genade. 
Heilig is de vrucht van uw schoot, Jezus. 
Wees gegroet Maria, Maria. 
Wie de liefde brengt in onze heer Christus. 
Gulle Moeder, bid voor onze zondaars. 
Lieve Moeder. 
         
Amen, amen.  
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                            PAI NOSSO 
 
Pai nosso que estais no céu 
Santificado seja o Vosso nome 
Vamos nós ao Vosso reino 
Seja feita a Vossa vontade 
Assim na terra como no céu 
O pão nosso de cada dia 
Nos dai hoje, Senhor 
Perdoai as nossas dívidas 
Assim como nós perdoamos 
Aos nossos devedores 
Não nos deixe, Senhor 
Cair em tentação 
Mas livrai-me e defendei-me 
Senhor, de todo mal 
Amém! 
 
Jesus, Maria e José 
 
  
 
ONZE VADER 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven  
onze schuldenaren. 
Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het  
koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen, 
 
Jezus Maria, Jozef. 
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AVE MARIA 
 
Ave Maria, cheia de graça 
O Senhor é convosco 
Bendita sois Vós 
Entre as mulheres 
Bendito é o fruto do 
Vosso ventre Jesus 
Santa Maria, Mãe de Deus 
Rogai a Deus por nós pecadores 
Agora e na hora da nossa morte 
Amém! 
 
Jesus, Maria e José     
 
 

 

WEES GEGROET 
 
Wees gegroet Maria, 
vol van Genade, 
De Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende  
onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus  
de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria Moeder van God, 
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. 
Amen.  

Jezus, Maria, Jozef. 
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SALVE RAINHA 
 
Deus vos salve oh Rainha, 
Mãe de misericordia. 
Vida,doçura e esperança nossa,salve. 
A vós bradamos degregados filhos de Eva 
e a vós suspiramos,gemendo e 
chorando neste vale de lagrimas. 
Eia pois advogada nossa,esses vossos olhos 
misericordiosos a  nós volveis. 
E depois deste desterro,mostrai-nos Jesus. 
Bendito é o fruto do vosso ventre,oh clemente 
oh piedosa,oh doce e sempre Virgem Maria. 
Rogai a Deus por nós,santíssima Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos de alcaçar as promessas de 
nosso Senhor Jesus Cristo, 
Para sempre o nosso  
Amem. 
Jesus, Maria e José. 
 
 
WEES GEGROET KONINGIN 
 
Wees gegroet, Koningin, 
Moeder van barmhartigheid, 
ons leven, onze zoetheid,  
onze hoop, wees gegroet. 
Tot U roepen wij, bannelingen, 
kinderen van Eva. 
Tot U verzuchten wij, 
klagend en wenend in dit tranendal.  
Welaan dan, onze Middelares, 
sla Uw barmhartige ogen op tot ons.  
En toon ons, na deze ballingschap,  
Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam.  
O genadige, o meedogende, 
o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, 
Heilige Moeder Gods.  
Opdat wij de beloften van Christus  
waardig worden.  
Amen.  
Jezus, Maria, Jozef. 
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PRECE DE CARITAS 
 
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,  
daí a força àquele que passa pela provação,  
daí a luz àquele que procura a verdade,  
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.  
Deus, daí ao viajor a estrela guia,  
ao aflito a consolação, ao doente o repouso.  
Pai, daí ao culpado o arrependimento,  
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.  
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.  
Piedade, Senhor, para aqueles que Vos não conhecem e 
esperança para aqueles que sofrem.  
Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores 
derramarem por toda a parte a paz, 
a esperança, a fé.  
Deus, um raio, uma faísca do Vosso amor pode abrasar a Terra.          
Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita  
- e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.  
Um só coração, um só pensamento subirá até Vós,  
como um grito de reconhecimento e amor.  
Como Moisés sobre a montanha,  
nós Vos esperamos com os braços abertos.  
Oh poder! Oh Bondade! Oh Beleza! Oh Perfeição!  
E queremos de alguma sorte merecer Vossa infinita misericórdia.  
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim 
de subirmos até Vós!  
Dai-nos a caridade pura!  
Dai-nos a fé e a razão!  
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho,  
onde se deve refletir a Vossa imagem.  
Que assim seja Amém! 
 
Jesus,Maria e José 
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GEBED VAN NAASTENLIEFDE 
 
God, onze Vader, almachtig en goed.  
Geef kracht aan wie bekoord wordt, 
licht aan wie de waarheid zoekt;  
Leg medeleven en naastenliefde in het hart van alle mensen!  
God, geef een oriëntatiepunt aan de reiziger,  
troost aan de bedroefde, rust aan de zieke.  
Vader, geef berouw aan de schuldige, de waarheid aan de Geest,  
een gids aan het kind, een vader aan de wees! 
Heer, laat uw goedheid zich uitstrekken over al wat u hebt 
geschapen.  
Erbarmen, Heer, voor allen die u niet kennen,  
hoop voor allen die lijden.  
Laat in uw goedheid toe de troostende Geesten overal vrede,  
hoop en geloof uitstrooien. 
God, een straal, een vonk van uw liefde kan de Arde doet gloeien. 
Laat ons drinken van de vruchtbare en oneindige goedheid,  
en al onze tranen worden gedroogd, al ons lijden wordt verzacht. 
Een enkel hart, een enkele gedacht stijgt op tot u  
als een schreeuw voor herkenning en liefde. 
Zoals Mozes op de berg, verwachten wij u met open armen,  
oh Goedheid, oh Pracht, oh Volmaaktheid,  
en wij willen uw barmhartigheid verdienen. 
God! Geef ons kracht om meen te werken aan de vooruitgang 
zodat wij dichterbij u komen.  
Geef ons de zuivere naastenliefde, geef ons geloof en reden.  
Geef ons de eenvoud die maakt dat onze zielen Uw Beeltenis 
weerspiegelen. 
Dus wees. 
Het zij zo. Amen 
 
Jesus,Maria e José 
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ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé; 
Onde houver erro, que eu leve a verdade; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar, que ser consolado; 
Compreender, que ser compreendido; 
Amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo que se vive para a vida eterna. 
 
GEBED VAN FRANCISCUS 
 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen. 
Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. 
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij eenheid stichten. 
Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. 
Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen. 
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven. 
Waar droefenis neerslachtig maakt,laat me vreugde brengen. 
Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken. 
Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden,  
als wel om te troosten. 
Om begrepen te worden, als wel om te begrijpen. 
Om bemind te worden, als wel om te beminnen. 
Want wij ontvangen door te geven. 
Wij vinden door onszelf te verliezen. 
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken, 
en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven. 
Amen.  
  
St. Franciscus van Assisi 
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CONSAGRAÇÃO DO APOSENTO 
 
Dentro do Círculo infinito da divina presença que me envolve 
inteiramente, afirmo: Há uma só presença aqui é a da Harmonia, 
que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem 
quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina Harmonia. 
 
Há só uma presença aqui - é a do Amor. Deus é o Amor, que 
envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este 
recinto está cheio da presença do Amor. No Amor eu vivo,me 
movo e existo. Quem quer que aqui entre sentirá a pura e santa 
presença do Amor. 
 
Há uma só presença aqui - é a da verdade.Tudo o que aqui existe, 
tudo o que aqui se fala, tudo o que aqui se pensa, é a expressão 
da verdade. Quem quer que aqui entre sentira a presensa da 
verdade. 
 
Há uma só presença aqui - a da Justiça. A Justiça reina neste 
recinto.Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados 
pela Justiça.Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da 
Justiça. 
 
Há só uma presença aqui - é a presença de Deus o bem.Nenhum 
mal pode entrar aqui não ha mal em Deus,Deus o bem reside 
aqui.Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. 
 
Há só uma presença aqui - é a presença de Deus, a Vida. Deus é 
a Vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da 
mente.Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da Vida e da 
Saúde. 
 
Há só uma presença aqui - é a presença de Deus, a 
Prosperidade. Deus é Prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e 
prosperar.Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é 
empreendido em seu nome.Quem quer que aqui entre, sentirá a 
divina presença da Prosperidade e Abundância. 
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CONSAGRAÇÃO DO APOSENTO                    (#2) 
 
Pelo símbolo Esotérico das Asas Divinas, estou em vibração 
harmoniosa com as correntes universais da Sabedoria, do Poder e 
da alegria. A presença da Divina Sabedoria manifesta-se aqui. A 
presença da Alegria Divina é profundamente sentida por todos os 
que aqui penetrarem. 
 
Na mais perfeita Comunhão entre meu eu inferior e meu Eu 
Superior, que é Deus em mim,Consagro este recinto à perfeita 
expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em 
todos os seres.As vibrações de meu Pensamento são forças de 
Deus em mim que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam 
para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão 
e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. 
 
Agradeço-Te, ó Deus, porque este recinto está cheio de Tua 
Presença. 
Agradeço-Te, porque vivo e me movo por Ti. 
Agradeço-Te, porque vivo em Tua vida verdade, saúde, 
prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. 
Agradeço-Te, porque todos os que entrarem aqui sentirão Tua 
presença. 
Agradeço-Te porque estou em Harmonia, Amor, Verdade e 
Justiça com todos os seres. 
  
Amen 
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INZEGENING VAN DEZE RUIMTE 
 
In de oneindige cirkel van de Goddelijke Aanwezigheid die mij 
volledig omringt verklaar ik. 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is Harmonie, dat alle 
harten doet trillen van Vreugde en Geluk. 
Diegenen die kiezen om hierbinnen te treden, zullen de trilling 
voelen van de Goddelijke Harmonie. 
 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is Liefde.  
God is liefde, die alle levende wezens omarmt in een gevoel van 
eenheid.  
Deze plaats is gevuld met de aanwezigheid van Liefde.  
In Liefde leef ik, beweeg ik, besta ik.  
Diegenen die kiezen om hier binnen te treden, zullen de zuivere en 
heilige aanwezigheid voelen van liefde. 
 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is Waarheid.  
Al wat hier bestaat, al wat hier gesproken wordt, al wat hier 
gedacht wordt, is de uitdrukking van waarheid.  
Diegenen die kiezen om hier binnen te treden, zullen de 
aanwezigheid voelen van de Waarheid. 
 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is Gerechtigheid. 
Gerechtigheid heerst in deze ruimte.  
Al wat hier gedaan wordt, wordt ingegeven door Gerechtigheid. 
Diegenen die kiezen om hier binnen te treden, zullen de 
aanwezigheid voelen van de Gerechtigheid. 
 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is de aanwezigheid 
van God de Weldoende.  
Geen kwaad kan hier binnen treden. Er is geen kwaad in God. 
God de Weldoende leeft hier.  
Diegenen die kiezen om hier binnen te treden, zullen de 
Goddelijke Aanwezigheid voelen van de weldoende. 
 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is God, het Leven.  
God is het onmisbare Leven van alle schepselen, het welzijn van 
lichaam en geest.  
Diegenen die kiezen om hier binnen te treden, zullen de 
aanwezigheid voelen van Leven en welzijn. 
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INZEGENING VAN DEZE RUIMTE                   (#2) 
 
Er is hier slechts een aanwezigheid, en dat is God, Voorspoed. 
God is voorspoed omdat hij alles laat groeien en bloeien.  
God drukt zichzelf uit door voorspoed van al wat in zijn naam 
ondernomen wordt. 
Diegenen die kiezen om hier binnen te treden, zullen de 
Goddelijke aanwezigheid voelen van voorspoed en rijkdom. 
 
Door het esoterisch symbool van de Goddelijke vleugels, bevind ik 
mij in harmonieuze trilling met de universele stromingen van 
Wijsheid, kracht en Vreugde. 
De aanwezigheid van de Goddelijke wijsheid wordt hier 
geopenbaard. 
De aanwezigheid van de Goddelijke vreugde wordt heel diep 
beleefd door diegenen die kiezen om hier binnen te treden. 
 
In de meest perfecte communie tussen mijn Lager Zelf en mijn 
Hoger Zelf, dat God in mij is, wijd ik deze ruimte in tot de perfecte 
uitdrukking van al de goddelijke kwaliteiten die mij en in alle 
levende wezens zijn. 
 
De trillingen van mijn gedachten zijn de krachten van God in mij, 
die hier zijn opgeslagen en uitstralen naar alle levende wezens, 
om op deze manier deze ruimte om te vormen in een centrum van 
uitstraling en ontvankelijkheid van al wat Goed,  
Vreugdevol en Voorspoedig is. 
 
Ik dank U, oh God, want deze plaats is gevuld met uw 
aanwezigheid. 
Ik dank U, omdat ik voor U leef en beweeg. 
Ik dank U, omdat ik leef in Uw leven, Uw waarheid,  
Uw gezondheid, Uw voorspoed, Uw vrede,  
Uw wijsheid, Uw vreugde en Uw liefde. 
 
Ik dank U omdat al diegenen die hier binnen treden Uw 
aanwezigheid zullen voelen. 
Ik dank U, omdat ik in harmonie, liefde, 
waarheid en gerechtigheid leef met alle levende wezens. 
 
HET ZIJ ZO. Amen 
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ARMEENSE ONZE VADER-MOEDER    (Lange versie)  
 
 
Gij, Vader-Moeder, 
 
Adem, licht van al wat is, 
moge uw licht een heiligdom zijn in ons hart. 
 
Moge uw rijk van eenheid in ons allen verwerkelijkt worden 
zodat uw wil en onze wil één zijn. 
 
Moge uw rijk van eenheid in alle vormen zijn. 
 
Voed ons dagelijks met het levend brood van inzicht. 
 
Maak de koorden van dwalingen los 
die ons binden aan de wereld. 
 
Opdat ook wij de strengen van fouten kunnen losmaken 
waarmee wij met anderen verbonden zijn. 
 
Laat ons niet misleid worden door oppervlakkige dingen 
en houd ons af van ondoordachte handelingen. 
 
U behoort alle heerschappij toe 
en de levende kracht om te handelen. 
 
Van u komt het lied dat aan alles schoonheid verleent 
en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt. 
 
Waarlijk, moge de kracht van deze woorden 
de voedingsbodem zijn van al mijn handelen. 
 
Amen. 
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ARMEENSE ONZE VADER-MOEDER    (korte versie) 

 
 

Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef U een naam 
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, 
Uw enige verlangen 
handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben  
aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
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