
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 MãeVirgem nossa Mãe
Que é a nossa Defensora

Our Divine Father
Who is our Savior
Our Divine Father
Who is our protector

Our Virgin Mother
Who is our protectress
Our Virgin MotherOur Virgin Mother
Who is our defender



Tu Beijamim 
Flor de amor
Da onde vem 
Todos primores 

Tu Beijamim
Flor de amor
Foi Deus do Céu Foi Deus do Céu 
Quem nos mandou

A Virgem Mãe
Lhe acompanhou
Oh! Beijamim 
Flor de amor

Quem nos mandou 
Foi o CriadorFoi o Criador
Oh! Beijamim 
Flor de amor

You Benjamin
Flower of love
From whence comes
All splendor

You Benjamin 
Flower of love
It was God in HeavenIt was God in Heaven
Who sent you

The Virgin Mother
Accompanied you
Oh Benjamin
Flor de amor

Who sent you to us 
Was the CreatorWas the Creator
Oh Benjamin
Flower of love

in A



in C

in G



in C

Oh! Virgem Senhora Mãe
Senhora da Conceição 

Alevantem meus irmãos
E venham ver a Senhora Mãe
A Senhora da Conceição

Que Ela vem com a luz na mão
Para dar para os meus irmãosPara 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 irmãosAcompanhem meus irmãos
A Senhora da Conceição

Oh Virgin Lady Mother
Lady of Conception

Get up my brothers
Come to see the Lady Mother
The Lady of Conception

She comes with the light in her hand
To give to my brothersTo give to my brothers

Confrom yourselves my brothers
And don’t cary yourselves in illusion
Look at the house
The house of St. John

Viva God in Heaven
And the Lady of Conception
Accompany my brothersAccompany my brothers
The Lady of Conception



in C

Oh! Virgem Senhora Mãe
Senhora da Conceição 

Alevantem meus irmãos
E venham ver a Senhora Mãe
A Senhora da Conceição

Que Ela vem com a luz na mão
Para dar para os meus irmãosPara 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 irmãosAcompanhem meus irmãos
A Senhora da Conceição

Oh Virgin Lady Mother
Lady of Conception

Get up my brothers
Come to see the Lady Mother
The Lady of Conception

She comes with the light in her hand
To give to my brothersTo give to my brothers

Confrom yourselves my brothers
And don’t cary yourselves in illusion
Look at the house
The house of St. John

Viva God in Heaven
And the Lady of Conception
Accompany my brothersAccompany my brothers
The Lady of Conception



in Em

in Am



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 PaiQue Deus é o nosso Pai
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

My Father is forever
But nobody has this belief
For we are the sons of the truth
But nobody has loyalty

I ask my brothers
To have calmness and love
Because God is our FatherBecause God is our Father
And He is a Sovereign Lord

I am a son of my Mother
And She embraces those who accompany me
I say with firmness
That my Mother doesn’t abandon me

in Gm



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 missãoCumprindo esta missão
De Jesus Cristo Salvador

Eu ensino aos meus irmãos
Para terem um grande amor
Eu sigo firme com certeza
Em nosso Pai Criador

We look at the time
Because the time has been altered
My Mother who sent me
As Master Teacher

I live in this world
In this sinful world
Fulfilling this mission Fulfilling this mission 
Of Jesus Christ the Savior

I teach my brothers
To have an immense love
I follow firmly with certainty
In our Father Creator

in G

in A



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 seguirPisa firme para seguir
Assim como jurou

Olha a canção 
Olha canção de amor
Pisa firme no chão
Responde quem me mandou

A Virgem Maria 
Escreveu e confiouEscreveu e confiou
Que é para ver
Se nós tem amor

Look at the song 
Look at the hummingbird’s song
Step firmly on the ground
Like this as I am

Look at the song
Look at the song of love
Step firmly to followStep firmly to follow
As you promised

Look at the song
Look at the song of love
Step firmly on the ground
Answers the one who orderd me

The Virgin Mary
Wrote and entrustedWrote and entrusted
In order to see
If we have love



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 seguirPisa firme para seguir
Assim como jurou

Olha a canção 
Olha canção de amor
Pisa firme no chão
Responde quem me mandou

A Virgem Maria 
Escreveu e confiouEscreveu e confiou
Que é para ver
Se nós tem amor

Look at the song 
Look at the hummingbird’s song
Step firmly on the ground
Like this as I am

Look at the song
Look at the song of love
Step firmly to followStep firmly to follow
As you promised

Look at the song
Look at the song of love
Step firmly on the ground
Answers the one who orderd me

The Virgin Mary
Wrote and entrustedWrote and entrusted
In order to see
If we have love



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 perdoaiMeu Deus nos perdoai
Toda nossa ingratidão

Gravemos no coração 
Sigam em frente meus irmãos

Divine Eternal Father
I ask that you not forsake me

I am leaving
You have compassion

Implore God for your brother
Who caries himself with illusion

My God forgive usMy God forgive us
All of our ingratitudes

Engrave it in our hearts
Go in front my brothers and sisters 



in Dm

in Em



A Rainha me mandou
Eu ensinar aos meus irmãos pecadores 

Pois se curvem à Doutrina
A Doutrina de Jesus Salvador

Que a Rainha me mandou
Eu ensinar com carinho e com Amor

Sejam firmes a esta luz Sejam firmes a esta luz 
Que a Rainha foi quem nos Mandou

Sejam amáveis à Rainha
Para seguir com amor, com alegria

The Queen ordered me
To teach my sinful brothers and sisters

So bow before the Doctrine
The Doctrine of Jesus the Savior

For the Queen ordered me
To teach with tenderness and with love

Be firm in this lightBe firm in this light
Because the Queen was who ordered us

Be loving to the Queen
In order to follow with love, with joy



in Dm



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 desconhecidosQue 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

Minha Mãe, minha protetora
Socorrei os Vossos filhosSocorrei 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

My Divine Eternal Father
Who gave me this power
For me to be resplendent
For me to be resplendent

Oh! My Father shines
And His children are rebellious
And act as if they know nothing And act as if they know nothing 
And act as if they know nothing

This is the power
And who doesn’t want to follow
Will see the body disolve
Will see the body dissolve

My Mother, my protectres
Help your childrenHelp your children
By your Holy love
By your Holy love

Oh! my Father forgive us
Give us the Holy guide
For all of us to follow
For all of us to follow



in C low

in C high



Eu sou pequenininho
Mas trago os meus ensinos
Eu canto é bem baixinho 
Em roda dos menino

Canta, canta os menino
Para todos se alegrar
Que nós todos somos filhosQue 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

I am very tiny
But I bring teachings
I sing very softly
In a circle of children

Sing, sing the children
For everyone to be happy
Because all of us are childrenBecause all of us are children
And it is necessary to pray

It is from great to small
It is for everyone to give value
Because we are in the Doctrine
Of our father Creator



in Am

in Bm



Vamos deixar de fraqueza
Abandonemos esta pobreza
Para seguir o bom caminho
É preciso ter firmeza

A minha Mãe que me ensinou
E mandou eu seguir
Para eu não temer a nadaPara eu não temer a nada
Para adiante eu ser feliz

Peço um conforto ao Pai Eterno
Para seguir como Deus quer
Para eu seguir nesta linha 
Da Rainha da Floresta

Let’s drop frailty
Let’s drop this poverty
To follow on the good path
We need to have firmness

My Mother who taught me 
And ordered me to follow
For me to fear nothingFor me to fear nothing
So that later I may be happy

I ask for comfort from the eternal Father
For me to follow as God wills
For me to follow in this line
Of the Queen of the forest



in Dm



Seis horas da tarde 
Quando a Lua apareceu
Dando a luz aos Vossos filhos
E o Vosso brilho resplandeceu

Sois a Lua e sois Rainha
Sois o brilho do Jardim
Rogo a Deus por Vossos filhosRogo 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 me manda eu ensinarÉ quem me manda eu ensinar
Façam esforço de aprender
Os ensinos do General

Six o’clock in the afternoon
When the moon appeared
Giving light to your children
And Your brilliance was resplendent

You are the moon and You are the Queen
You are the brilliance of the garden
I pray to God for your childrenI pray to God for your children
But nobody prays for me

Jesus Christ the Savior
Came to the world to teach
Giving light to Your children
For everyone to see

The omnipotent King
Is who orders me to teachIs who orders me to teach
I make an effort to learn
The teachings of the General



in C



in C

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 está sessão tem um prodígio
É preciso trabalharmosÉ preciso trabalharmos
Para sermos mais unidos

Entraram na sessão
Mas nenhum foi iludido
Estando dentro da sessão
Eu quero todos reunidos

Meus irmãos querem ser
Mas nenhum tem o poderMas 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

My Mother is so beautiful
She gives me light and brightnes
For me to love God
And to be firm with my brothers and sisters

I tell my brothers and sisters
That this session has a wonder
It is necessary to workIt is necessary to work
To be more united

We entered in the session
But no one was deceived
Being within the sesion
I want everyone to be united

My brothers ands sisters want to be
But no one has the powerBut no one has the power
Everyone needs to be get it
To be able to obey

The power is with me
To come help me
Whoever shows obedience 
I will be ready to help



in C



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 Vamos todos ter amor 
À Virgem Mãe Divina

Os primores do universo
É o reino da floresta
Vamos todos festejar
A Vossa grande festa

Vamos todos festejar
E vamos todos com alegriaE 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

On the Earth where I am
My Mother placed me
I give worth to my Mother
Because it’s She who loves me

My Mother is so beautiful
She is beautiful and lovely
Let’s all have loveLet’s all have love
For the Divine Virgin Mother

The splendors of the universe
Is the Kingdom of the forest
Let’s all celebrate
Your great feast

Let’s all celebrate
And let’s follow with joyAnd let’s follow with joy
For this is the feast
Of the Ever Virgin Mary

My Mother sought us
To give us nourishment
Now let us all
Give vivas to the birth



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 direitosRetiraram os meus direitos
Com grande ingratidão

Jesus Cristo assim sofreu
Crucificado pelos judeus
Eu peço ao meu Salvador
Que rogue por nós a Deus

Vamos todos prestar atenção
E cumprir com a obrigação
Eu peço a Vós a luz
Oh! Virgem da Conceição

Vamos todos por uma escala
Com a carta de A B C
Aqui o chefe sou euAqui o chefe sou eu
E todos tem que obedecer

in C



My Divine, My Eternal Father
It was You who came and made me
I say in the presence of the light
I am a child of the Mother of God

I live fulfilling my mission
Teaching my brothers and sisters
They withdrew my rightsThey withdrew my rights
With great ingratitude

Jesus Christ suffered likewise
Crucified by the Jews
I ask my Savior
To pray to God for us

Let’s all pay atention
And fulfill our obligation
I ask for Your light
Oh! Virgin of Conception

Let’s all go to school
to learn the A,B,C’s
Here I am the leaderHere I am the leader
And everyone must obey

in D



in Em

in Gm



Eu sou uma árvore sombreira
Assim como o coqueiro
Eu dou valor a vocês
Valor que nunca ninguém deu

Mas não sabem me agradecer
Quanto mais me compreender
Se são alguma coisa 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

I am a shady tree
Similar to a coconut tree
I give you your worth
As no one has ever given you

But you don’t know how to thank me
Let alone understand me
If you are somethingIf you are something
It is under my power

I slacken things by an inch
The people are already going to scream
Rescue me, my Eternal Father
Master I am going to die



in C



Sou filho de Maria
Maria, Mãe de Jesus
Maria é nossa guia 
E Jesus é a nossa luz

Minha Sempre Virgem Maria
Oh! que Mãe de alegria
Botai-me a Vossa bençãoBotai-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

Senhora de Nazaré
Vós livrai toda naçãoVós livrai toda nação
Defendei os Vossos filhos
Filhos de Eva e Adão 

Senhora de Nazaré
Abrandai esses terrores
Que o Mestre ensinador
Há muito tempo Ele avisou

I am a son of Mary
Mary, Mother of Jesus
Maria is our guide
And Jesus is our light

My Ever Virgin Mary
Oh! what a Mother of joy
Bestow upon me Your blessingBestow upon me Your blessing
My Ever Virgin Mary

I am the light of the Orient
From everyon I ask obedience
For the situation is very serious
It was sent by providence

Lady of Nazareth
You deliver all nationsYou deliver all nations
Defend Your children
Children of Adam and Eve

Lady of Nazareth 
Pacify these terrors
Because the Master Teacher
Has been warming us for a long time



in G

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 todosA 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 PaiPerante ao nosso Pai
E os trabalhos a Ele mostrar



in A

I am a child of God
I am a messenger
I am the brilliant light
That illuminates the entire world

I am a messenger
With the light that God gives me
The light is for all of usThe light is for all of us
For whomever seeks it

We need to work
Make an effort to seek
For all of us to have the certainty
That we will leave this world

Let’s all work
Because we are going to present ourselves
Before our FatherBefore our Father
And show Him our works



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 
Para mim seguir nesta linha da verdade
A minha Mãe que me ordenou 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
Aos ensinos da Virgem Divinal

O tempo chegou, feliz daqueles
Que seguiu e gravou esse amorQue seguiu e gravou esse amor
A minha Mãe há muito tempo
Os ensinos para todos Ela mandou

in Am



My Mother sought me
Soon She came and showed me the truth
And ordered me to follow
In this truth that is the Divine respledence

I tell my brothers and sisters how it was
For me to follow in this line of truth
My Mother was who ordered meMy Mother was who ordered me
To teach my brothers and sisters not to judge me

My works are in the astral 
She’ll bring the truth crystal clear
But nobody pays attention
To the teachings of the Divine Virgin

The time arrived, happy are those
That folowed and incribed this loveThat folowed and incribed this love
It was long ago that my Mother
Sent these teachings to everyone

in Bm



in Am (low)

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 esta muito grandeA ilusão esta muito grande
E ninguém quer acreditar

Os exemplos estão na vista
Para todos enxergar
Que nós estamos na Doutrina
E não podemos se julgar

I am the breath of life
I am the Father of the sad ones
Because among my Mother’s children
No one is despised

I spend my life trying to help
My brothers and sisters resign themselves
That the illusion is very greatThat the illusion is very great
And nobody wants to believe

The examples are in sight
For everyone to see
Because we are in the Doctrine
And we can not judge each other



in Am (high)

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 esta muito grandeA ilusão esta muito grande
E ninguém quer acreditar

Os exemplos estão na vista
Para todos enxergar
Que nós estamos na Doutrina
E não podemos se julgar

I am the breath of life
I am the Father of the sad ones
Because among my Mother’s children
No one is despised

I spend my life trying to help
My brothers and sisters resign themselves
That the illusion is very greatThat the illusion is very great
And nobody wants to believe

The examples are in sight
For everyone to see
Because we are in the Doctrine
And we can not judge each other



in C (low)

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 Leva o tempo a procurar 
E a maior parte a duvidar

Os tempos estão se passando
E o povo vão ficando
Para todos meus irmãos
Sempre eu estou avisando

Meu Divino Pai Eterno
Vós tenha compaixãoVós tenha compaixão
Retirai os Vossos filhos
De toda essa ilusão

My Divine Eternal Father
It is astonishing how we live the Earth
Because the splendors that You gave me
Nobody knows how to appreciate

The lessons are for everyone
Who wants to believe
You spend your time lookingYou spend your time looking
And most of your time doubting

The hours are passing by
And the people remain behind
To all of my btothers and sisters
I am always giving warning

My Divine Eternal Father
MAy You have compassionMAy You have compassion
Remove these Your children
From all of this illusion



in C (high)

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 Leva o tempo a procurar 
E a maior parte a duvidar

Os tempos estão se passando
E o povo vão ficando
Para todos meus irmãos
Sempre eu estou avisando

Meu Divino Pai Eterno
Vós tenha compaixãoVós tenha compaixão
Retirai os Vossos filhos
De toda essa ilusão

My Divine Eternal Father
It is astonishing how we live the Earth
Because the splendors that You gave me
Nobody knows how to appreciate

The lessons are for everyone
Who wants to believe
You spend your time lookingYou spend your time looking
And most of your time doubting

The hours are passing by
And the people remain behind
To all of my btothers and sisters
I am always giving warning

My Divine Eternal Father
MAy You have compassionMAy You have compassion
Remove these Your children
From all of this illusion



in G

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 tem que aprender as suas custas
Que é para meus irmãos saberem 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 trabalharEu ensinei a trabalhar
Se quiserem ver procurem
Que todos tem que enxergar

Eu vivo aqui neste mundo
Somente para ensinar
Meus irmãos me procurando
Eu estou aqui para mostrar

Somos filhos de uma MãeSomos filhos de uma Mãe
Todos filhos de um Pai
Meus irmãos fiquem sabendo
Que todos nós somos iguais

É melhor meus irmãos se humilhar
Ninguém sabe o que Deus vai nos dar 
Que o poder de Deus é justo
E a todos eu posso mostrarE a todos eu posso mostrar



Oh! My Supreme Father
I have already done my works
I await from the brotherhod
Only a force of willpower

Our path is just
Everyone must learn at one own’s expense
This is for my brothers and sisters to knowThis is for my brothers and sisters to know
That the justice of God is just

Who wants to go, should confess his faults
Who doesn’t want to go, doesn’t seek
I won’t make more effort than this
For now, we are in the trials

All of my brothers and sisters
I taught how to workI taught how to work
Whoever would like to see, go seek
Because everyone must observe

I live here in this world
Solely to teach
If my brothers ands sisters sought me
I am here to show this to them

We are children of one MotherWe are children of one Mother
All are children of one Father
My brothers and sisters, I’ll have you know
That we are all equal

It’s best my brothers and sisters to humble yourselves
No one know what God is going to give us
For the power of God is just
And I can show this to everyoneAnd I can show this to everyone

in A



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 frenteOs 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 obedecerQue quiserem obedecer
É amar o nosso Pai
Que Ele não deixa esmorecer                                                                                               

The light that guides us
Is a light of breath
Follow ahead my brothers and sisters
Always receiving nourishment

Nobody should get discouraged
It is for everyone to understand
The teachings are before usThe teachings are before us
For all to receive them

Oh! Virgin Lady Mother
Lady of this power
Give me your comfort
And don’t let me get discouraged

The comfort is for all of us
Who want to obeyWho want to obey
It is to love our Father
Because He doesn’t let us lose our heart

in Dm



Oh! Virgem Mãe puríssima
Imaculada e Consagrada
Senhora deste primores
Que existe aqui nesta casa

Vamos todos seguindo
Com a luz do resplendor
Que a luz que nos guiaQue 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 freqüentamPara aqueles que freqüentam
Aqueles que não dão crença
Desocupa os assentos

Oh! Virgin Mother most pure
Immaculate and consecrated
Lady of these splendors
That exist in this house

Let’s all follow
With the light of the resplendence 
Because the light that guides usBecause the light that guides us
Is our Master teacher

I say one time, I say twice
I say every time
That the children of the Queen
Should not miss these celebrations

The order is severe
For those attend oftenFor those attend often
Whoever does not believe
Vacate your seats

in C



Oh! Virgem Mãe puríssima
Imaculada e Consagrada
Senhora deste primores
Que existe aqui nesta casa

Vamos todos seguindo
Com a luz do resplendor
Que a luz que nos guiaQue 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 freqüentamPara aqueles que freqüentam
Aqueles que não dão crença
Desocupa os assentos

Oh! Virgin Mother most pure
Immaculate and consecrated
Lady of these splendors
That exist in this house

Let’s all follow
With the light of the resplendence 
Because the light that guides usBecause the light that guides us
Is our Master teacher

I say one time, I say twice
I say every time
That the children of the Queen
Should not miss these celebrations

The order is severe
For those attend oftenFor those attend often
Whoever does not believe
Vacate your seats

in D



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 linhaPara 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

I sing in order to folow
I sing because I never followed
The Master spoke rightly
And it was I who never listened

I regenerate myself before my Eternal Father
With great suffering
For me to follow in this lineFor me to follow in this line
And never be in darkness

I didn’t go because I erred
But God willing, I am going
I ask You to forgive me
Through Your Divine Love

in Am
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Olhei para o firmamento
Uma luz me advertiu
Suspendi meu pensamento
Que é para meu seguimento

Que o bom seguimento
Há muito tempo que veio ao chão
E para os tempos que já fazemE 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

Assim foi Ela
Dizendo para os meus irmãosDizendo 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

I looked at the firmament
A light called my atttention
I suspended my thought
Because it was for my perseverance

Because the good pursuit
Fell to the ground a long time ago
And for the present timesAnd for the present times
My brothers and sisters pay attention

Viva God in Heaven
And the Lady of Conception
Because it was She who sent
This beautiful lecture

Thus She continued
Saying to my brothers and sistersSaying to my brothers and sisters
For everyone to pay attention
To what the lecture says

The Master received
And declared to my brothers and sisters
No one was mindful
Of what the lecture says



in Gm



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
E sigo me lembrandoE 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

O Mestre vai na frente 
Fazendo os rogos SeusFazendo 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

In life it is with God
And without life it is with God
And my thoughts
Only live in God

It is with God that I follow
Contrite in God
And I follow reminding myselfAnd I follow reminding myself
It is only with God

It is with faith that I follow
And this faith it is of God
Because what raises it up
Is the purity of God

The Master goes in front
Doing his prayersDoing his prayers
Giving us comfort
For us to love God

Let’s all work
Let’s abandon illusion
Because we have God on our side
And the Virgin of Conception
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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 à nossa MãeE leva perante à 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

O Mestre sempre diz
Que todos se corrijamQue todos se corrijam
E peçamos conforto a Deus
Para enxergar os nossos erros   

E todos tomem para si
E todos vão se olhar
Que a disciplina está séria
Se não todos vão apanhar 

Let’s all go by one path
The adults and those younger in age
In this way, let’s all keep following
Acompanying this truth

If everyone followed thus
Everyone would receive a flag
And take it before our MotherAnd take it before our Mother
In order to receive our firmness

It is for everyone to work
And seek their worth
This is so that all know 
How each has aplied their love

The Master always says
For all to correct themselvesFor all to correct themselves
And we ask comfort from God 
To perceiove our faults

And everyone take for yourselves
And all of you, look at yourselves
Because the discipline is serious
If not, everyone will be punished



in Dm

Estejam em pé firme 
Firmado em seu lugar
Que Deus foi quem nos fez
E Ele é quem tem para nos dar

Vamos todos meus irmãos
Seguir com alegria
Que Deus foi quem nos fezQue Deus foi quem nos fez
E a nossa Mãe é quem nos cria

Stand firm
Firm in your place
Because God was who made us
And it’s He who has what we need

Let’s all go my brothers
Follow with joy
Because God was who made usBecause God was who made us
And our Mother is who raises us
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Meu Divino Pai Eterno
Quem me deu este poder
Para mim resplandecer
Para meus irmãos conhecerem

Todos quanto vieram
Esta luz não conhecia
Eu ensinei para todosEu ensinei para todos
Como todos é de seguir

Todos têm 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 alegriaPara seguir com alegria
Para ir a nossa casa
Da Sempre Virgem Maria

My Divine Eternal Father
Who gave me this power
For me to be resplendent
For my brothers and sisters to know

All those who came
Did not know this light
I taught everyoneI taught everyone
The way in which all should follow

Everyone must follow
With love in the heart
Because I am the leader of the session
I am who answers for my brothers and sisters

I invite my brothers and sisters
To follow with joyTo follow with joy
To go to our house
Of the ever Virgin Mary
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Meu Divino Pai Eterno
Quem me deu este poder
Para mim resplandecer
Para meus irmãos conhecerem

Todos quanto vieram
Esta luz não conhecia
Eu ensinei para todosEu ensinei para todos
Como todos é de seguir

Todos têm 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 alegriaPara seguir com alegria
Para ir a nossa casa
Da Sempre Virgem Maria

My Divine Eternal Father
Who gave me this power
For me to be resplendent
For my brothers and sisters to know

All those who came
Did not know this light
I taught everyoneI taught everyone
The way in which all should follow

Everyone must follow
With love in the heart
Because I am the leader of the session
I am who answers for my brothers and sisters

I invite my brothers and sisters
To follow with joyTo follow with joy
To go to our house
Of the ever Virgin Mary
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Meu Divino Pai Eterno
Quem me deu este poder
Para mim resplandecer
Para meus irmãos conhecerem

Todos quanto vieram
Esta luz não conhecia
Eu ensinei para todosEu ensinei para todos
Como todos é de seguir

Todos têm 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 alegriaPara seguir com alegria
Para ir a nossa casa
Da Sempre Virgem Maria

My Divine Eternal Father
Who gave me this power
For me to be resplendent
For my brothers and sisters to know

All those who came
Did not know this light
I taught everyoneI taught everyone
The way in which all should follow

Everyone must follow
With love in the heart
Because I am the leader of the session
I am who answers for my brothers and sisters

I invite my brothers and sisters
To follow with joyTo follow with joy
To go to our house
Of the ever Virgin Mary
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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 confortoNos dai o conforto
Oh! Mãe Poderosa

Oh! Virgem Senhora Mãe
Oh! Virgem Mãe Pura
A Vós eu apresento
Todos nesta formatura

Oh! Virgem Senhora Mãe
Todos a Vós eu entregueiTodos 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

Oh! Virgin Lady Mother
Perpetual in glory
Oh! Virgin Lady Mother
It is You whom we adore

Oh! Virgin Lady Mother
Oh! glorious Mother
Give us comfortGive us comfort
Oh! Powerful Mother

Oh! Virgin Lady Mother 
Oh! Pure Virgin Mother
To You I present
Everyone in this formation

Oh! Virgin Lady Mother
I entrusted everyone to YouI entrusted everyone to You
Oh! Virgin Lady Mother
The owner of these celebrations

Oh! Virgin Lady Mother
We are all reunited
I ask oh Divine Mother
For You to make us happy
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Repousei-me, concentrei
Minha conselheira chegou
Foi dizendo para mim 
Que esta verdade para todos Ela mostrou

Em outros tempos passados 
Havia facilidade
Tornou-se tudo difícil Tornou-se tudo difícil 
Por não gravarem a verdade

Agora é tarde 
Que eu já estou escabriado
Eu ensino para todos 
E só recebo é bordoadas

Mas vamos todos seguindo
Com a nossa devoçãoCom a nossa devoção
Rogando a Deus no céu 
E ao Senhor São Sebastião

I rested, I concentrated
My advisor arrived
She started telling me
That She showed this truth to everyone

In other times past
It was easier
Everything became difficultEverything became difficult
Because they didn’t inscribe the truth

Now it is late
Because I am already infuriated
I taught everyone
And I only receive beatings

But let’s all keep following
With our devotionWith our devotion
Praying God in Heaven
And to the Lord St Sebastian
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