










It was the Queen of the Forest
Who ordered me to sing
Today here in this salão
So that my Master can be joyful

The Queen tells the Master
To teach His brothers and sisters
That He might open this pathThat He might open this path
For one to aain salvation

I sing in the forest
What the Queen ordered me to sing
The Virgin our Lady
Is the Mother of our Lord

It is she who helps us
For us all to workFor us all to work
To clean our hearts
So that Jesus will pardon us

A Rainha da Floresta
Foi quem mandou eu cantar
Hoje aqui neste salão
Para meu Mestre se alegrar.

A Rainha manda o Mestre
Ensinar os seus irmãos
Que abrisse este caminhoQue abrisse este caminho
P’ra se alcançar a salvação.

Eu canto na floresta
Que a Rainha me ordenou,
A Virgem Nossa Senhora
É mãe de Nosso Senhor.

Ela é quem nos ajuda
A nós todos trabalhar,A nós todos trabalhar,
A limpar nossos corações
Para Jesus nos perdoar.
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My Divine Father in Heaven
My Sovereign Lord
Heal my sicknesses
Jesus Christ the Redeemer

I beg of you my Jesus
With love in the heart
Heal my sicknessesHeal my sicknesses
Mine and my brothers and sisters

Oh my Virgin Mary
Mother of the Ominpotent God
Pardon my sins
My three Kings of the Orient

My three Kings of the Orient
That have such love for JesusThat have such love for Jesus
Pardon my sins
Jesus Christ the Redeemer

I beg of you my Jesus
Son of the Virgin Mary
That you give strength to my Master
Who is a light that guides us

It is a light that guides usIt is a light that guides us
It shows us the right path
My Jesus of Nazareth
Have compassion for me

Meu Divino Pai do Céu,
Meu Soberano Senhor,
Curai as minhas doenças
Jesus Cristo Redentor.

A Vós peço, meu Jesus,
Com amor no coração
Curai as minhas doençasCurai as minhas doenças
De mim e dos meus irmãos.

Oh! minha Virgem Maria
Mãe de Deus Onipotente,
Perdoai as minhas culpas,
Meus três Reis do Oriente.

Meus três Reis do Oriente,
Que a Jesus tem amor,Que a Jesus tem amor,
Perdoai as minhas culpas
Jesus Cristo redentor.

A Vos peço meu Jesus,
Filho da Virgem Maria,
Que Vós dai força a meu Mestre,
Que é uma luz que nos guia.

É uma luz que nos guia,É uma luz que nos guia,
Nos mostrai o bom caminho,
Meu Jesus de Nazaré,
Tenha compaixão de mim.

in C

in D



in C

Oh my Virgin Mary
You are Mother of the Redeemer
Guide my steps
On this road of love

This road of love
Within my heart
Guide my stepsGuide my steps
Oh! Virgin of Conception

Oh my Virgin Mother
You are Mother of the Omnipotent one
Clean my heart
And pardon the innocents

Oh my Virgin Mother
Oh! Virgin of ConceptionOh! Virgin of Conception
Give strength to my Master
Here within the session

Oh! minha Virgem Maria,
Vós é Mãe do Redentor,
Vós guiai os meus passos
Nesta estrada do amor.

Esta estrada do amor,
Dentro do meu coração,
Vós guiai os meus passosVós guiai os meus passos
Oh! Virgem da Conceição.

Oh! minha Virgem Maria
Vós é Mãe do Onipotente,
Alimpai meu coração
E Vós perdoe os inocentes.

Oh! minha Virgem Maria,
Oh! Virgem da Conceição,Oh! Virgem da Conceição,
Vós dai força a meu Mestre
Aqui dentro da sessão.
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I walked the whole world
Only here I could find
This truth is pure
That our Master gives us

Let’s go all my brothers and sisters
Try to be in union
So that we don’t get in troubleSo that we don’t get in trouble
And not have any other recourse

Our Master doesn’t need
To deceive his brothers and sisters
If we live in union
We will have salvation

But if we continue
According to what the Master is now seeingAccording to what the Master is now seeing
The whip will strike
And it doesn’t maer if you’re big or small

Andei o mundo todo
E só aqui pude encontrar,
Esta verdade é pura
Que nosso Mestre nos dá.

Vamos todos meus irmãos
Tratar da união
Senão vamos apanharSenão vamos apanhar
E não tem mais apelação.

Nosso Mestre não precisa
De enganar os seus irmãos,
Nós vivendo todos unidos
Nós teremos a salvação.

Mas se assim continuar
Conforme o Mestre está vendo,Conforme o Mestre está vendo,
O chicote vai comer
E não tem grande, nem pequeno.
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I am here in this garden
My Master put me here
For me to love with firmness
The garden of beautiful flowers

The flowers of this garden
Have great value
My Master entrusts them onlyMy Master entrusts them only
To those who deserve

Many want to deserve
But no one has the power
You have to work hard
In order to be able to receive

The work is to have love
And woth much perfection And woth much perfection 
Not to walk with pretense
And not to be false with your siblings.

Estou aqui neste jardim
Meu Mestre me colocou
Para eu amar com firmeza
O jardim de belas flores.

As flores deste jardim
Elas tem muito valor,
O meu Mestre só entregaO meu Mestre só entrega
Para quem for merecedor.

Muitos querem merecer
Mas nenhum tem o poder,
Precisa trabalhar muito
Para poder receber.

O trabalho é ter amor
E com muita perfeição,E com muita perfeição,
Não andar com fingimento
E nem ser falso aos seus irmãos.
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Se ao céu tu queres ir
Trabalha para se limpar,
Tendo fé em nosso Mestre
O que pedir Ele dá.

Aqui não tem nada em dúvida
Tem tudo o que procurar,
Todos tenham paciênciaTodos tenham paciência
Que um dia é de alcançar.

Tendo fé nesta verdade
E consagrando este amor
Um dia nós todos vamos
Lá nos pés do Salvador.

Nosso Mestre tem poder,
Ele mostra o seu valorEle mostra o seu valor
De ensinar os seus irmãos
Compreender e ter amor.

Mas ninguém presta atenção
E não faz caso de aprender,
Depois que estão sofrendo
É que vão se arrepender.

If you want to go to Heaven
Work to clean yourself
Having faith in our Master
That which is asked for He gives

Here there is no doubt
There is everything that you seek
Everyone have patienceEveryone have patience
That one day you will aain it

Having faith in this truth
And consecrating this love
One day we will all go 
There to the feet of the Savior

Our Master has power
He shows His worthHe shows His worth
By teaching His brothers and sisters
To understand and have love

But no one pays aention
And they don’t make the effort to learn
A erwards they’re going to be suffering
And they are going to repent
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You have the will to learn
But I have to teach
For all my brothers and sisters
Those that seek

Those who are with me
Here within the power
The Queen gives comfortThe Queen gives comfort
And doesn’t let us get discouraged

Let’s go my brothers and sisters
I don’t want to see anyone run
For the bale is difficult
It is necessary to win

Strong men are needed
In order to fight the warIn order to fight the war
Now is the purification
Let’s see who is going to stay

Tu tens vontade de aprender,
Mais eu tenho de ensinar
Para todos meus irmãos
Aqueles que procurar.

Àqueles que estão comigo
Aqui dentro do poder
A Rainha dá o confortoA Rainha dá o conforto
E não deixa esmorecer.

Vamos todos meus irmãos,
Não quero ver ninguém correr
Que a batalha está pesada
E é preciso nós vencer.

Precisa de homens fortes
Para poder guerrear,Para poder guerrear,
Agora está no apuro
E vamos ver quem vai ficar.
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I follow my path
With courage and love
Receiving the Holy Light
Of our Father Creator

The Queen taught me
I paid good aention
Follow this pathFollow this path
With the same direction

I was becoming discouraged
When a voice spoke to me
Ask comfort from God
And Jesus Christ the Redeemer
And from the Queen of the Forest
And from our Master teacherAnd from our Master teacher

A light cleared things up for me
It illuminated my thinking
I asked pardon from God
And from our Ominpotent Father

Eu sigo o meu caminho
Com coragem e com amor,
Recebendo a Santa Luz
Do nosso Pai Criador.

A Rainha me ensinou
E eu prestei bem atenção,
Siga este caminhoSiga este caminho
Com a mesma direção.

Eu ia esmorecendo
Quando uma voz me falou
Pedi conforto a Deus,
A Jesus Cristo Redentor
E a Rainha da Floresta
Ao nosso Mestre Ensinador.Ao nosso Mestre Ensinador.

Uma luz me clareou,
Iluminou meu pensamento.
Pedi perdão a Deus,
Ao nosso Pai Onipotente.

in C



I follow my path
With courage and love
Receiving the Holy Light
Of our Father Creator

The Queen taught me
I paid good aention
Follow this pathFollow this path
With the same direction

I was becoming discouraged
When a voice spoke to me
Ask comfort from God
And Jesus Christ the Redeemer
And from the Queen of the Forest
And from our Master teacherAnd from our Master teacher

A light cleared things up for me
It illuminated my thinking
I asked pardon from God
And from our Ominpotent Father

Eu sigo o meu caminho
Com coragem e com amor,
Recebendo a Santa Luz
Do nosso Pai Criador.

A Rainha me ensinou
E eu prestei bem atenção,
Siga este caminhoSiga este caminho
Com a mesma direção.

Eu ia esmorecendo
Quando uma voz me falou
Pedi conforto a Deus,
A Jesus Cristo Redentor
E a Rainha da Floresta
Ao nosso Mestre Ensinador.Ao nosso Mestre Ensinador.

Uma luz me clareou,
Iluminou meu pensamento.
Pedi perdão a Deus,
Ao nosso Pai Onipotente.

in F



I follow my path
With courage and love
Receiving the Holy Light
Of our Father Creator

The Queen taught me
I paid good aention
Follow this pathFollow this path
With the same direction

I was becoming discouraged
When a voice spoke to me
Ask comfort from God
And Jesus Christ the Redeemer
And from the Queen of the Forest
And from our Master teacherAnd from our Master teacher

A light cleared things up for me
It illuminated my thinking
I asked pardon from God
And from our Ominpotent Father

Eu sigo o meu caminho
Com coragem e com amor,
Recebendo a Santa Luz
Do nosso Pai Criador.

A Rainha me ensinou
E eu prestei bem atenção,
Siga este caminhoSiga este caminho
Com a mesma direção.

Eu ia esmorecendo
Quando uma voz me falou
Pedi conforto a Deus,
A Jesus Cristo Redentor
E a Rainha da Floresta
Ao nosso Mestre Ensinador.Ao nosso Mestre Ensinador.

Uma luz me clareou,
Iluminou meu pensamento.
Pedi perdão a Deus,
Ao nosso Pai Onipotente.

in F



I love God in Heaven
And our Juramidam
And to the Queen of the Forest
I offered my heart

The Queen told me
To tell my brothers and sisters
That everyone should humble themselvesThat everyone should humble themselves
Here in the session

There are some things appearing
That our Master doesn’t like
Occasionally a brother 
Is talking about another

The Master orders us to drink Daime
And everyone corrects themselvesAnd everyone corrects themselves
Let’s pay aention
Where it is that we are causing pain

The hymn is saying 
For everyone to hear
When you are suffering
You have no one to complain to

Eu amo a Deus no céu
E ao nosso Juramidam
E à Rainha da Floresta
Eu entreguei meu coração.

A Rainha disse para mim
Para mim dizer para os meus irmãos
Que é para todos se humilharQue é para todos se humilhar
Aqui dentro da sessão.

Estão aparecendo umas coisas
Que o Mestre não está gostando,
De vez em quando um irmão
Estórias de outros contando.

O Mestre manda tomar Daime
E todos se corrigir,E todos se corrigir,
Vamos prestar atenção
Aonde é que vai doer.

O hino está dizendo
Para todos escutar,
Quando estiverem sofrendo
Não tem de quem se queixar.
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My Master help me
So that I can travel
He tells me
You can already walk

Follow your path
Fearing nothing
Your journey will be longYour journey will be long
But you will win

Go always thinking of God
And trsting in the Queen
Follow this path
So that you will have my blessing

The paths are open
There are no impedimentsThere are no impediments
When I become disheartened
My Master is in the midst

I follow my path
I can’t delay
I am going to see my Queen
She is there in the astral

When I arrived in the astralWhen I arrived in the astral
I was seeing the beauties
To the Queen of the Forest
I was giving my praises

She asked me:
My son where are you going
I said: My Mother
I walk seeking my FatherI walk seeking my Father

She said to me:
You are going to dalay?
Look for that which you seek
And observe where you are

She was saying these words
When I saw my Master
He said:Accompany meHe said:Accompany me
And I accompanied Him

A er a while we arrived in a palace
The Master was delivering me
Receive these beauties
That the Quieen is sending

Meu Mestre me ajude
Que eu já vou viajar,
Ele disse para mim
Você já pode andar.

Siga seu caminho
Sem a nada temer,
Sua viagem é compridaSua viagem é comprida
Mas você tem que vencer.

Vá pensando sempre em Deus
E confiando na Rainha,
Siga este caminho
Que terás a benção minha.

Os caminhos estão abertos
Neles não tem arrodeio,Neles não tem arrodeio,
Quando eu vou esmorecendo
O meu Mestre está no meio.

Eu sigo o meu caminho
Eu não posso demorar,
Vou ver minha Rainha
Que Ela está lá no astral.

Quando eu cheguei no astralQuando eu cheguei no astral
Fui enxergando os primores,
À Rainha da Floresta
Eu fui dando os meus louvores.

Ela me perguntou
Meu filho para onde vai ?
Eu disse: minha Mãe,
Ando em procura de meu Pai.Ando em procura de meu Pai.

Ela disse para mim:
Você vá se demorar,
Olha o que tu procuras
E repare aonde está.

Ela dizendo estas palavras
Quando o Mestre eu enxerguei.
Ele disse Me acompanheEle disse Me acompanhe
E eu a Ele acompanhei.

Daí chegamos num palácio
O Mestre foi me entregando,
Receba estes primores
Que a Rainha está mandando.
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I was born into this world
Only in order to suffer
But I ask comfort of the Divine
That I may overcome evertything

I live in this brotherhood
Together with my brothers and sisters
Singing my hymnsSinging my hymns
Of the Virgin of Conception

Let’s go my brothers and sisters
With courage and with love
To cultivate this doctrine
Of our Father creator

Everyone thinks that the Master
Has this obligationHas this obligation
To agree with everyone
No one gives any satisfaction

He heals becasue he has
A ianed a good heart
Receiving the teachings
Of the Virgin of Conception

Our Master has loveOur Master has love
For all His brothers and sisters
But no one thanks Him
They only pay with ingratitude

Eu nasci neste mundo
Só foi para sofrer,
Mas peço conforto ao Divino
Que tudo eu hei de vencer.

Vivo nesta irmandade
Junto com os meus irmãos,
Cantando os meus hinosCantando os meus hinos
Da Virgem da Conceição.

Vamos todos meus irmãos,
Com coragem e com amor,
Cultivar esta Doutrina
Do nosso Pai Criador.

Todo mundo pensa que o Mestre
Tem com Ele esta obrigaçãoTem com Ele esta obrigação
De tratar de todo mundo
Ninguém dá uma satisfação.

Ele cura é porque tem
Consigo um bom coração,
Recebendo os ensinos
Da Virgem da Conceição.

O nosso Mestre tem amorO nosso Mestre tem amor
A todos seus irmãos
Mas ninguém Lhe agradece
Só pagam com ingratidão.
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If you are suffering today
Tomorrow it can get beer
Ask the Virgin Mother
Because She is the one who can give it to us

She gives and is going to give to you
And never stops giving
Because She doesn’t live in the material worldBecause She doesn’t live in the material world
She makes one joyful

I always come saying
And never stop saying
He who suffers with patience
Has a reward to receive

Se tu hoje estás sofrendo
Amanhã pode melhorar,
Pede à Virgem Mãe
Que é quem tem para nos dar.

Ela dá e vai te dando
E nunca deixa de te dar
Que Ela não vive em matériaQue Ela não vive em matéria
Porque faz se alegrar.

Eu sempre venho dizendo
E nunca deixo de dizer
Quem sofrer com paciência
Tem um prêmio a receber.
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Elevei meu pensamento
Nas alturas aonde estou,
Com fé no Pai Eterno
E no Mestre que me ensinou.

O Mestre que me ensina
Me ordena todo dia:
Rezar prece e ter firmezaRezar prece e ter firmeza
Na sempre Virgem Maria
Para Ela nos defender
De todas estas epidemias.

As doenças vem chegando
E é preciso nós afastar,
Rezar prece e ter firmeza
E conhecer aonde está.E conhecer aonde está.

I elevated my thinking
To the heights where I am
With faith in the Eternal Father
And in the Master who taught me

The Master that teaches me
Everyday orders me
To pray and to have firmnessTo pray and to have firmness
In the always Virgin Mary
So She will defend us
From all the epidemics

The illnesses are arriving
And it is necessary that we withdraw
To pray to have firmness
And to know where it isAnd to know where it is



Eu vou chamar Juramidam
É para todo mundo ver.
Quem não deve nada sofre,
Quem deve é quem vai sofrer.

Vou chamar Juramidam
Porque mandaram eu chamar.
Quem está limpo não apanha,Quem está limpo não apanha,
Quem está sujo vai apanhar.

Apanhar para aprender
No caminho para trabalhar.
Sem apanhar ninguém aprende
E todos querem se julgar.

Dou viva à Virgem Maria
E à Rainha da Floresta
E ao patriarca São José
Que deu poder ao nosso Mestre.

O nosso Mestre tem poder
Aqui na terra e no astral,
No mar e no espaço,No mar e no espaço,
Em todo canto que chamar.

Quem amar Juramidam,
Com amor no coração,
Chamando Ele vem
Em toda esta sessão.

Ele é quem dá o conforto
Para aqueles que procurar,Para aqueles que procurar,
Que não tem perto e nem longe
Aonde chama Ele está.
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In the always Virgin Mary
So She will defend us
From all the epidemics

The illnesses are arriving
And it is necessary that we withdraw
To pray to have firmness
And to know where it isAnd to know where it is



in D

Elevei meu pensamento
Nas alturas aonde estou,
Com fé no Pai Eterno
E no Mestre que me ensinou.

O Mestre que me ensina
Me ordena todo dia:
Rezar prece e ter firmezaRezar prece e ter firmeza
Na sempre Virgem Maria
Para Ela nos defender
De todas estas epidemias.

As doenças vem chegando
E é preciso nós afastar,
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To pray and to have firmnessTo pray and to have firmness
In the always Virgin Mary
So She will defend us
From all the epidemics

The illnesses are arriving
And it is necessary that we withdraw
To pray to have firmness
And to know where it isAnd to know where it is



Eu vou chamar Juramidam
É para todo mundo ver.
Quem não deve nada sofre,
Quem deve é quem vai sofrer.

Vou chamar Juramidam
Porque mandaram eu chamar.
Quem está limpo não apanha,Quem está limpo não apanha,
Quem está sujo vai apanhar.

Apanhar para aprender
No caminho para trabalhar.
Sem apanhar ninguém aprende
E todos querem se julgar.

Dou viva à Virgem Maria
E à Rainha da Floresta
E ao patriarca São José
Que deu poder ao nosso Mestre.

O nosso Mestre tem poder
Aqui na terra e no astral,
No mar e no espaço,No mar e no espaço,
Em todo canto que chamar.

Quem amar Juramidam,
Com amor no coração,
Chamando Ele vem
Em toda esta sessão.

Ele é quem dá o conforto
Para aqueles que procurar,Para aqueles que procurar,
Que não tem perto e nem longe
Aonde chama Ele está.
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