
1. I Came to Say 

I came to say, I came to say  
That this house is replenished in knowledge 
It is divine, it is of light, it is of love  
To live inside it, one loves the Redeemer  

I came to say, I came to say  
That the wind is strong and brings down  
      those who are deserving  
To rise up breathing His light  
The breath of God is strong  
      it elevates me to Jesus  

I came to say, I came to say  
That it's with death that we reach being born 
Inhabiting my spirit as it grows  
I surrender to Jesus when I die while I live 

 

 

 

 

2. Little Bird  
(Monica) 

 

Little bird sing in my ear  
Little bird teach me how to fly  
Teaching me the pathway of flying  
Of the true freedom of flying where you are  

Little bird sing in my soul  
Little bird teach me how to guide  
Teaching me the pathway of singing  
Spreading joy to those who will listen 

Little bird, sing my life  
Little bird, teach me how to love  
I am in the sky flying in heart  
Loving here on Earth through this song 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eu Vim Dizer 

Eu vim dizer eu vim dizer  
Que esta morada está repleta de saber  
Ela é divina, é de luz, é de'amor  
Para viver dentro dela ama-se ao Redentor 

Eu vim dizer eu vim dizer.  
Que o vento é forte e derruba  
     quem merecer  
Pra levantar a respirar a sua luz  
O sopro de Deus é forte, 
     me eleva a Jesus  

Eu vim dizer, eu vim dizer  
Que é com a morte que se chega ao nascer 
Habitando meu espírito a crescer  
Eu me entrego a Jesus quando morro a viver 

 

 

 

 

2. Passarinho  
(Monica Besser) 

 

Passarinho cantarola em meu ouvido 
Passarinho me ensina a voar  
Me ensinando o caminho do voar  
Da liberdade plena de voar aonde está 

Passarinho cantarola em minha alma 
Passarinho me ensina a guiar  
Me ensinando o caminho do cantar 
Explandindo alegria para quem for escutar  

Passarinho cantarola a minha vida  
Passarinho me ensina a amar  
Estou no céu voando de coração  
Amando aqui na terra através dessa cação 

  



3. God Crowned 

God crowned  
This beautiful flower  

This flower comes from the astral  
It was God who made her equal  
 
Instruments purifying themselves  
It’s God who is commanding 
 
God is the glory  
The story of every bud 

 

4. To Leave This Planet 

To leave this planet  
We must be a winner  
Hell pours here on earth  
The salvation is in your love  

God gives us the instruments  
For us to be able to know  
The value of each one in its moment  
The man and the woman in each being  

To be able to see the paradise  
Only having God's vision on earth  
He is in all beings  
She is in all nature  

Concentration in the world of God  
To win here on Earth with goodness  
Not to become a rock without the wind 
Accomplish our mission that God has for us  

I say once, I say twice, I say thrice  
I say always to be a child of the king  
Ifs necessary to live here on earth  
As in heaven as the love of who wishes well 
 
The lands continue to tremble  
The world of man continues to fear  
The instruments contaminating themselves 
Concentrate on God cleanliness in your being  

This word comes from Christ the Redeemer Here 
on earth He is the Savior  
The Virgin Mother is the Queen of this world 
With all the love, respect and faith I give praise 

 

 

3. Deus Coroou 

Deus Coroou 
Esta primorosa flor  

Esta flor vem do astral  
Foi Deus que fez ela igual  

Aparelhos se purificando  
E Deus quem está mandando  

Deus é a glória  
A história de todo botão 

 

 
4. Para Se Deixar Este Planeta 

Para se deixar esse planeta  
Temos que ser um vencedor  
O inferno jorra aqui na Terra  
A salvação está no seu amor  

Deus nos dá os instrumentos  
Para nós podermos conhecer  
O valor de cada um em seu momento  
O homem e a mulher de cada ser  

Para se enxergar o paraíso  
Somente ter a visão de Deus na Terra  
Ele está em todos os seres 
Ele está em toda natureza 
 
Concentração no mundo de Deus 
Para vencer aqui na Terra com o bem 
Não se tornar uma pedra sem o vento  
Cumprir nossa missão que Deus nos tem 

Eu digo uma, digo duas, digo três 
Eu digo sempre para ser filho do Rei 
É preciso viver aqui na Terra 
Como no céu, como o amor de quem quer bem 

As terras continuam a tremer  
O mundo dos homens a temer  
Os aparelhos se contaminando  
Concentra em Deus, limpeza no teu ser  

Essa palavra vem do Cristo Redentor Aqui na 
Terra Ele é o Salvador  
A Virgem Mãe é a Rainha desse mundo 
Com todo amor, respeito e fé eu dou louvor 

  



5. It’s the Love 
(Andrea Cristina) 

It’s the love that I concentrate in God here  
To praise the creative universe  
It’s the love that feeds me every day  
In the holy bread that Jesus distributed  

Let' s sing to concentrate the love  
In dimensions of the superior world  
For the singing it’s the soul who is crying out 
The freedom of the sovereign spirit  

It’s in the love that we find the Holy Mother family 
 Who came to earth in Jesus for one day 
Demonstrate us the nobleness of a mission 
That is to love every and any brother or sister  

Let us praise Jesus Christ the Redeemer  
The Virgin Mother and the Superior Kingdom 
The Eternal Father and to all the universe  
And the stars of earth and of the firmament 

 

6. Concentration 

Concentration, concentration  
Concentration for me to firm myself  

The Virgin Mother is who sent us  
This discipline for us to firm ourselves  
With the Eternal Father and Jesus Christ Saint 
John the Baptist for us to firm ourselves  

Concentration, concentration  
Concentration for me to firm myself  

Firmness in your thought  
The light of the clay is what makes clear  
The heart is well open  
To cleanse the bad that is going through  

Concentration, concentration  
Concentration for me to firm myself  

Oh Eternal Father give me comfort  
Give me faith for me to pass  
All the passages and teachings  
That Thou gives me to purify 

Concentration, concentration  
Concentration for me to firm myself  

 

 

            5. É o Amor 
                (Andrea Cristina) 

É o amor que consagro em Deus aqui  
Para louvar o universo criador  
É o amor que me alimenta todo dia  
No pão sagrado que Jesus distribuiu  

V amos cantar para consagrar o amor  
Em dimensões do mundo superior  
Pois o cantar é a alma que está clamando  
A libertação do espírito soberano  

É no amor que está a Sagrada Mãe família  
Que veio a Terra em Jesus para um dia  
Nos demonstrar a nobreza de uma missão  
Que é amar a todo e qualquer irmão 

V amos louvar a Jesus Cristo Redentor  
A Virgem Mãe e ao Reino Superior  
A o Pai Eterno e a todo universo  
E as estrelas da terra e do firmamento 

 

6. Concentração 

Concentração, Concentração  
Concentração para eu me firmar  
 
A Virgem Mãe foi quem mandou  
Essa disciplina para nós se firmar  
Com o Pai Eterno e Jesus Cristo  
São João Batista para nós se firmar  

Concentração Concentração  
Concentração para eu me firmar  

Firmeza no pensamento  
A luz do dia é que faz clarear  
O coração está bem aberto  
Para limpar o ma1 que vai passar  

Concentração Concentração  
Concentração para eu me firmar  

Oh Pai Eterno me dê conforto  
Me dê a fé para eu passar  
Todas passagens e ensinamentos 
Que Vós me dá para purificar  

Concentração Concentração  
Concentração para eu me firmar 

  



7. Oh Moon 
(Ana Pascoa) 

It’s the night that comes and is beautiful  
It’s the night that shines in the rose  

See the shine  
That comes from the moonlight  

Illuminating the darkness  
Always our Mother  
Comforting in the immensity  
 
Oh Moon that shines  
And is so beautiful  
 
You illuminate wherever you pass  
And your light penetrates the air 

 

 

 

8. Greetings 

Greetings to a new life  
Greetings to a life new  
Was born in this world  
Incarnated a being of light 

It’s with love and loyalty  
That the seed blooms into a flower  
Let us praise  
to Jesus, son of Mary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Oh Lua 
(Ana Pascoa) 

É a noite que vem e é formoza  
É a noite que brilha na rosa 

Olha o brilho  
Que vem no luar  

Iluminando a escuridão  
Sempre a nossa Mãe  
A confortar na imensidão  
 
Oh Lua que brilha  
E é tão formosa  
 
Vós ilumina por onde passar  
E sua luz penetra no ar 

 

 

 

8. Saudações 

Saudações para nova vida  
Saudações para vida nova  
Nasceu neste mundo 
Encarnado um ser de luz  

É com amor e lealdade  
Que a semente brota em flor  
Vamos louvar  
A Jesus filho de Maria 

  



      9. The Master Comes from Foreign Lands 

The Master comes from foreign lands bringing 
Sacred messages of Juramidã  
That the people on earth must understand That 
the eternal life is to break the bread 
 
I see you and don't understand my Master  
Give me the firmness to perceive  
That the time is now, the Master is here  
He is amongst us it's necessary to listen  

The sacred plant brings pure essence  
Of the light of the sacred from inside of you  
The teachings only when lived  
Consecrated on life to expand 
 
My Master that brings this light  
From all the firmament and protect the ones 
    who are here  
Science and wisdom from the universe 
In this New Age of Light 

The angels of all the stars shine and  
Transform spheres of this world here  
They work in peace tuned into the jaws of the  
   universe 
Firmed we are here 

Jesus my Sovereign Lord  
Teach me to love as you asked us when you left 
And in this truth purify us  
For all of us to be able to proceed with Thee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. O Mestre Vem do Estrangeiro 

O Mestre vem do estrangeiro trazendo 
Mensagens sagradas de Juramidã 
Que o povo da Terra precisa entender  
Que a vida eterna é repartir o pão 
 
Te vejo e não compreendo, meu Mestre  
Me dê a firmeza para perceber  
Que o tempo é agora, o Mestre é aqui  
Ele está entre nós é preciso ouvir  

A planta sagrada traz pura essêcia  
Da luz do sagrado de dentro de ti  
Os ensinamentos somentes vividos 
Consagrado em vida para expandir  
 
Meu Mestre que traz essa luz  
De todo firmamento e protege os que  
estão aqui  
Ciência e sabedoria que vêm do-universo  
Nesta nova era de luz 

Os anjos de todas estrelas brilham e  
Transformam esferas deste mundo aqui 
Trabalham em paz sintonia com as leis do 
   universo  
Firmados estamos aqúi  

Jesus, meu Senhor Soberano  
Me ensina a amar como Vós nos pediu ao  
   partir  
E nesta verdade nos purificai  
Para todos com Vós nós poder prosseguir 

  



10. Strength of St Joseph 

Strength of Saint Joseph  
Strength of Saint John  
Open the doors to this life  
Pure seed to be reborn  

The hour has arrived  
Wake up warriors to win the journey  
Let us form a battalion of warriors 
triumphing in the truth of Saint John 
 
Clarity in the conscience  
Is the first step to believe in this science  
Of Saint Joseph and Saint John  
Of the Queen of the Forest consecrating the union  

Let’s believe in this truth and open your heart  
To follow with Jesus Christ and love your siblings  
Let’s give proof of this seed  
Alive in the heart and inside our minds 

 

11. The Truth of the Daime 
(Pad. Paulo Roberto) 

I leave clear for everyone to see  
The power that this force brings to those  
   who deserve it  
The truth to be immaculate  
It’s with love and without wanting to  
    make suffer  

This light of the Divine Sacrament  
Is consecrated with the strength of Iemanjá  
Purifying the love of each one  
Fulfilling good works for all to study 

Go, come back and come  
Go shaking to be able to firm yourself With the 
Holy Daime I go opening my path  
It’s the blood of my Master for me to see  
    and elevate myself 

I take Daime, I take light  
It’s the Master in the heart of Jesus  
In tbe truth I want to see who will stay  
With lies and bad doings the Daime puts you  
   in your place 

 

 

 

 

10. Força de São José 

Força de São José  
Força de São João 
Abre as portas para esta vida 
Semente pura para ser renascida  

A hora está chegada  
Acordem cavaleiros para vencer a jornada V 
amos formar um batalhão de guerreiros 
triunfantes, na verdade de São João 
 
Clareza na consciência  
É o primeiro passo para crer nesta ciência  
De São José e São João  
Da Rainha da Floresta consagrando a união  

Vamos crer nesta verdade e abrir o seu coração  
Pra seguir com Jesus Cristo e amar os seus irmãos  
Vamos dar prova desta semente  
Viva no coração e dentro das nossas mentes 

 

11. A Verdade do Daime  
     (Pad. Paulo Roberto) 

Deixo claro para todo mundo ver  
O poder que esta força traz para quem merecer  
A verdade para ser imaculada  
É com amor e sem querer fazer sofrer 

Esta luz do Divino Sacramento  
É consagrada com a força de Iemanjá 
Purificando o amor de cada um  
Realizando as boas obras para todos estudar  

Vai, volta e vem  
Vai balançando para poder se firmar  
Com Santo Daime vou abrindo o meu caminho  
É o sangue do meu Mestre para eu ver  
   e me elevar  

Eu tomo Daime, eu tomo luz  
É o Mestre no coração de Jesus  
Na verdade quero ver quem vai ficar  
Com mentira e malfazejo o Daime põem  
   em seu lugar 

  



12. Mother of Beauty 

My Lady Mother  
Teach me how to love  
With the Holy Forgiveness  
For me to purify  

Calm down, daughter calm down  
Calm down for God will give you  
The comfort of the Mother  
It’s you yourself that comes to get it  

My Mother of Beauty  
Show me how I must walk  
For me to live in peace  
Happy with my brothers and sisters loving 

Look well onto the horizon  
The earth, the sky and the sea  
In these beauties you firm yourself  
For they will teach you 

13. Forgive 

In this glory, in this power  
There is so much light that is done for deserving  
Having in view our history and our pain 
Padrinho Sebastião forgive us with your love 

Forgive, forgive  
All of the innocents here inside the session  
And forgive all the ones who judge each other  
Let’s all of us united ask for forgiveness 

ln this life, in this brotherhood  
Oh, my Jesus show us with your love 
Not to judge our dear brothers and sisters 
Teaching us the truth of forgiveness  

Forgive, forgive  
For the forgiveness that I give myself 
For not loving Jesus on the cross  
Not loving my brothers and sisters who  
   He forgave all 

I ask for all the clarity in your mouth  
Of the bad word pronounced without love  
Let us firm in the truth of Jesus  
That asks for all of us to love as He loved 

Forgive, my Jesus forgive  
With Your glory extend us this praise  
When one day you need forgiveness  
You show my brother everything you have 
    already forgiven 

 

12. Mãe de Beleza 

Minha Senhora Mãe  
Me ensina a amar  
Com o Santo Perdão  
Para eu purificar  

Calma, filha calma  
Calma que Deus vai te dar  
O conforto da Mãe  
É vós mesmo quem vem buscar  

Minha Mãe de Beleza  
Mostrai-me como devo andar 
Para eu viver em paz  
Feliz com os irmãos a amar 

Olhaste bem o horizonte  
A terra, o céu e o mar  
Nestas belezas te firmas  
Que elas vão te ensinar 

13. Perdoai 

Nesta glória, neste poder  
Há tanta luz que se faz por merecer  
Tendo em vista nossa culpa e nossa dor  
Padrinho Sebastião nos perdoe com vosso amor 

Perdoai, perdoai 
Todos os inocentes aqui dentro da sessão  
E perdoai toda aquele que se julga 
Vamos unidos todos nós pedir perdão 

Nesta vida, nesta irmandade 
Oh meu Jesus nos mostrai com Vosso amor  
Não julgarmos nossos queridos irmãos 
Nos ensinando a verdade do perdão 

Perdoai, perdoai 
Pois o perdão sou eu mesmo que me dou  
Por não amar a Jesus preso na cruz 
Não amando os meus irmãos que  
   a todos perdoou 

Peço a todos a clareza em sua boca  
Da má palavra pronunciada sem amor  
Nos firmemos na verdade de Jesus  
Que pediu pra todos nós amarmos como ele amou  
 
Perdoai, meu Jesus nos perdoai  
Com a Vossa glória nos estenda este louvor 
Quando um dia precisar-te do perdão  
Vós me mostra meu irmão tudo que já perdoou 

  



14. The Indian Says 
(Cadu) 

The Indian says to study, to study  
For me to have love forever  
ln this truth that my Father taught me  
To be very happy in the path that you studied  

The Indian says to teach, to teach  
For all to have love  
Present yourselves with the glory of the Lord 
The precious talent one can not refuse 

The Indian says to have love, to have love  
To always love Him  
I ask for strength to accomplish my mission  
I go following in the path of the Master Juramidã 

15. Princess of Salty Waters  
(Aisha) 

Princess of salty waters  
Princess come illuminate  
Seven waves that break in the wind 
Seven waves that break in the sea  

From the depths of the ocean I find you  
And know that I can love you  
This connection comes from this point  
Between me, the sky and the sea  

From the waves, I’ve been withdrawn  
To the waves, I will return  
They handed me this lovely girl  
Forever Princess of the Sea 

16. Out of the Circle 

Out of the circle, let’s firm  
Love and health to concentrate  
Out of the circle is the love that came to edify 
Beauty and harmony and strength in your singing 

Out of the circle, let’s firm  
I call the phalanxes of well being  
Out of the circle is the light that Jesus came to  
   give us  
Loving always yourself and to Universal God  

Out of the circle, let’s firm  
I want to see who accompanies this shake  
I ask always my brothers and sisters  
Responsibility and action  
Take care of your Instruments  
Forever Love and Forgiveness 

14. O Índio Diz  
(Carlos Eduardo) 

O índio diz para estudar, para estudar 
Para sempre eu ter amor 
Nesta verdade que meu Pai me ensinou 
Para ser muito feliz no caminho que estudou  

O índio diz para ensinar, para ensinar  
Para todos ter amor  
Vós te apresentais com a glória do Senhor  
O talento precioso não se pode recusar  

O índio diz para ter amor, para ter amor  
Para sempre lhe amar  
Vos Eu peço força pra cumprir minha missão  
Vou seguindo no caminho do Mestre Juramidã 

15. Princesa das Aguas Salgadas  
(Aisha) 

Princesa das águas salgadas  
Princesa vem iluminar  
Sete ondas que quebram no vento  
Sete ondas que quebram no mar  

Das profundezas eu te encontro  
E sei que posso te amar  
Este elo ele vem neste ponto  
Entre eu, o céu e o mar  

Das ondas que me tiraram  
Das ondas hei de voltar  
Me entregaram está linda menina  
Para sempre Princesa do Mar 

16. Fora da Roda 

Fora da roda vamos firmar  
Amor e saúde para consagrar 
Fora da roda é o amor que veio para edificar 
Beleza e harmonia e força no seu cantar 

Fora da roda vamos firmar  
Eu chamo as falanges do bem estar  
Fora da roda é a luz que Jesus veio para nos dar 
Amando sempre a si mesmo e a Deus Universal  

Fora da roda vamos firmar  
Quero ver quem acompanha esse balançar  
Eu peço sempre meus irmãos  
Responsabilidade e ação  
Cuidar dos seus aparelhos  
Para sempre amor e perdão 

  



17. Strength of the Thunder 

Strength of the thunder  
Lightning struck in the darkness  
The wind comes bringing light  
ln the heart  

Your incandescent light 
Illuminated all the astral  
Pure Virgin Mother  
Free us from all evil 

The wind comes and shakes me  
Shaking all beings  
ln the forest the power manifests  
 
My dear Mother l call the wind  
I call the light  
Disciplining in the truth  
With the calmness of this cross 

Firmed in the truth of my Father  
I go singing  
Learning and teaching how to love  
 
I ask for protection from the skies  
Oh My Lord of Nazareth  
Virgin Mary  
Patriarch Saint Joseph 

18. Pay Attention (Doris) 

Pay attention to your brother  
Because he is your light  
Pay attention to your brother  
Because he is with Jesus  

ln the times of suffering  
ln the times of abundance  
Pay attention my brother  
Because this is the issue  

With love and affection  
No one can get hurt  
This law comes from the divine 
It’s necessary to share 

Let’s all hold hands  
And look at your brother  
He is your light  
ln him salvation is  

A1l of us are equal 
On Earth and in the astral  
Because God is our Father  
And the Virgin is our Mother 

17. Força do Trovão 

Força do trovão  
Relampejou na escuridão  
O vento vem trazendo luz  
No coração  

A sua luz incandescente  
Iluminou todo astral  
Virgem Mãe pura  
Nos livrai de todo mal  

O vento vem me balanceia  
Balançando todos os seres  
Na floresta o poder se manifesta  

Minha Mãezinha eu chamo o vento  
Eu chamo a luz  
Disciplinando na verdade  
Com a calma desta cruz 

Firmada na verdade  
Do meu Pai eu vou cantando  
Aprendendo e ensinando a amar  

Peço a proteção dos céus  
Oh! Meu Senhor de Nazaré  
Virgem Maria  
Patriarca São José 

18. Preste Atenção (Doris) 

Preste atenção no seu irmão  
Que ele é a sua luz  
Preste atenção no seu irmão  
Que ele está com Jesus  

Nos tempos de sofrimento  
Nos tempos de abundância  
Preste atenção meu irmão  
Que esta é a questão  

Com amor e com carinho  
Ninguém pode se ferir  
Esta lei vem do Divino  
É preciso repartir  

V amos todos dar as mãos  
E olhar pro seu irmão  
Ele é a sua luz  
Nele está a salvação  

Todos nós somos iguais  
Na Terra e no Astral 
Porque Deus é o nosso Pai  
E a Virgem é a nossa Mãe 



19. Strength of Mother Nature  
(Denise Potô) 

Strength of the wind of the Mother  
Strength of the waves of the sea  
Strength that sprouts from the earth  
and of the waterfalls to salute us  

It is the divine force  
That comes from Mother Nature  
Giving strength and beauty  
To who consecrates and works with firmness 

To my Jesus I ask for my healing  
To my Mother I ask for my love  
To learn to have affection  
Love and patience with my brothers and sisters  

I call the force of healing  
That comes from the core of the earth  
I call the force of the mother, of the sister,  
of the companion and of the most  
   beautiful daughter 

With little bird I sing in the day  
And with owl I hoot in the night  
Like this I unveil the secret  
That roles life, science and death  

To my Father I always ask for clarity  
To follow in this fortress  
That comes from my Golden Sun  
The Silver Moon and the I that completes me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Força da Mãe Natureza  
(Denise Potó) 

Força do vento da Mãe   
Força das ondas do mar  
Força que brota na terra  
E das cachoeiras para nos saudar  

É a força divina 
Que vem da Mamãe Natureza  
Dando força e beleza  
A quem consagrar e trabalhar com firmeza  

A meu Jesus eu peço a minha cura  
A minha Mãe eu peço o meu amor  
Para aprender a ter carinho  
Amor e paciência com os meus irmãos 

Chamo a força da cura  
Que vem das entranhas da Terra  
Chamo a força da mãe, da irmã  
Companheira e filha mais bela 

Com passarinho eu canto de dia  
E com coruja eu pio na noite  
Assim vou destrinchando o segredo 
Que rege a vida, a ciência e a morte  

A meu Pai sempre peço a clareza  
Para seguir nesta fortaleza  
Que vem do meu Sol Dourado  
Da Lua Prateada e o eu que me encerra 

  



20. The First Horn Played  
(Pad. Valdete) 

The first horn played  
My Jesus is calling us  
To follow-in the gospel  
Of Jesus the Redeemer with love for our 
brothers and sisters  

With love let’s follow in the doctrine  
Loving your brother as you love yourself 
Without love with all beings  
You are not in this power, you are out of  
   the Truth  

Let us study this love for our brother  
It cannot have judgment or harvest  
   bad thoughts  
Let’s remember Jesus on the cross  
Who loved the murderers of his own Gospel  

The second horn played  
Working for the weak and the oppressed  
Jesus gave us his example and said He  
Came to this world for those who need it 

Let’s work, let's work  
My brothers and sisters let’s all work  
Always attending the humble  
Who are the flower of the doctrine of  
   Jesus the Redeemer  

The third horn played  
Jesus came and taught us that we are all equal 
Let’s repeat my brothers and sisters  
We are all equal, We are all equal  

Before Jesus the Redeemer  
There is no beautiful or ugly  
There is no big or small  
There is love, lots of love  
Inside the heart let’s all be Christians 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tocou a Primeira Corneta  
(Pad. Valdete) 

Tocou a primeira cometa 
Meu Jesus está nos convocando  
A seguir dentro do evangelho  
De Jesus, o Redentor com amor pelos irmãos  

Com amor vamos seguir na doutrina  
Amando o seu irmão como ama a si mesmo 
Sem amor para com todos seres  
Não está neste poder, está fora da verdade  

Estudemos este amor para o irmão  
Não pode ter julgamento nem colher mau 
   pensamento 
Nos lembremos de Jesus preso na cruz Que 
amou os assassinos de seu próprio evangelho 

Tocou a segunda cometa  
Trabalhando pelos fracos e oprimidos  
Jesus nos deu o seu exemplo e  
Disse que veio ao mundo para aqueles  
   que precisam 

Trabalhemos, trabalhemos  
Meus irmãos vamos todos trabalhar  
Sempre atendendo aos humildes  
Que são a flor da doutrina de Jesus,  
    o Redentor  

Tocou a terceira cometa  
Jesus veio e ensinou que somos todos iguais 
Repetimos meus irmãos  
Nós somos todos iguais, Nós somos todos iguais  

Perante a Jesus, o Redentor  
Não tem bonito nem feio  
Não tem grande nem pequeno  
Tem amor, muito amor  
Dentro do coração vamos todos ser Cristãos 

  



21. Open My Pathways 
(Nando) 

Open my pathways  
Open my pathways  
Open my pathways 
For me to be able to triumph  

Open my pathways  
Oh Virgin of Conception  
Tuned to the astral  
Tuned here on earth  
 
I ask to Jesus Christ  
and to our Universal God  
To open my pathways  
Here on earth and in the astral  

Well fortunate are those who God corrects  
Well fortunate are those who God accompanies  
 
Open my pathways  
Oh Virgin of Conception  
Open my pathways  
Oh My Lord Saint John 

I want always to serve you  
I want always to love you  
For this ifs necessary to  
Tune the channel  

The New Age has arrived  
And let’s all start waking up  
For the time is precious  
And it’s God Who is commanding 

I ask for protection to all the phalanx of heaven  
Free us from all evil  
Oh My Lord Saint Michael  

It is necessary to have courage  
It is necessary to have patience  
It is necessary loyalty  
Inside this conscience 

Open my pathways  
My lord of Nazareth  
Free myself from all evil 
And firm myself on your faith 

 

 
 

 

21. Abre os Meus Caminhos  
(Nando) 

Abre os meus caminhos  
Abre os meus caminhos  
Abre os meus caminhos  
Para eu poder vencer  

Abre meus caminhos  
Ó Virgem da Conceição  
Sintonia no astral  
Sintonia aqui no chão 

Eu peço a Jesus Cristo  
E ao nosso Deus Universal  
Que abra os meus caminhos  
Aqui na Terra ano Astral  

Bem aventurados a quem Deus corrige 
Bem aventurados a quem Deus acompanha 

Abre os meus caminhos  
O Virgem da Conceição  
Abre os meus caminhos  
O meu Senhor São João 

Quero sempre Vos servir  
Quero sempre Vos amar  
Para isto é preciso  
Sintonizar o canal  

A Nova Era já chegou  
E vamos todos se acordando  
Que o tempo é precioso  
E é Deus quem está mandando  

Peço proteção a todas falanges do Céu  
Nos livrai de todo mal  
O meu Senhor São Miguel 

É preciso ter coragem    
É preciso paciência  
É preciso lealdade  
Dentro desta consciência  

Abre os meus caminhos  
Meu Jesus de Nazaré  
Me livrai de todo mal  
E me firmai em Vossa fé 

  



22. Viva Umbanda 
(Baixinha) 

I carne from Aruanda  
My Father ordered me  
To firm myself well in this house  
In the terreiro with love 

My Father ordered  
I came to carry out 
Because here in this terreiro  
The goodness will dominate  

Salve Iemanjá  
And Father Oxalá  
Salve all the caboclos  
Salve all the Orixás  

Salve this force  
That dominates the earth and the sea  
Since the beginning of Earth  
In The command of Oxalá  

I ask for strength to all the Orixás  
Father Obaluae and Ogum of Seashore  
Salve Oxóssi, Xangô and Omulú  
Salve the strength of the waters of Oxum  
   and Iemanjá 

Salve Nanã Boruque and Iansã in the wind 
Salve all the children and guardians on watch  
For in this force it’s necessary to cleanse yourself  
To reach the victory of good against evil  

I ask my caboclos  
Pretos Velhos of Aruanda  
Cleanse well my instrument  
For the good to channel  

For in the discipline  
Of these beings of the astral  
We follow in this truth  
Separating good from bad  

Viva Umbanda in the heights where it is  
Viva my Mother who I came to accompany  
 
And firm me in this terreiro of light  
For here I want to stay  
Forever Amen Jesus 

 

 

 

22. Viva a Umbanda 
(Baixinha) 

Eu venho de Aruanda  
Meu Pai me ordenou  
Me firmar bem nesta casa  
No terreiro com amor  

Meu Pai mandou  
E eu vim executar  
Que aqui neste terreiro  
O bem vai dominar 

Salve Iemanjá  
E Papai Oxalá 
Salve todos os caboclos  
Salve todos os Orixás  

Salve essa forca  
Que domina a terra e o mar  
Desde os primórdios da Terra  
No comando de Oxalá  

Eu peço força a todos os Orixás  

Papai Obaluae e Ogum da Beira Mar  
Salve Oxóssi, Xangô e Omulú  
Salve a força das águas de Oxum e Iemanjá 

Salve Nanã Boruque e Iansã na ventania  
Salve todas as crianças e guardiões a vigiar 
Que nesta força é preciso se limpar  
Para alcançar a vitória do bem contra o mal  

Eu peço aos meus caboclos  
Pretos-velhos de Aruanda  
Limpai bem meu aparelho  
Para o bem aparelhar  

Que na disciplina  
Destes seres do astral  
Seguimos nesta verdade  
Separando o bem do mal  

Viva a Umbanda nas alturas aonde está  
Viva minha Mãe que eu vim acompanhar  

E eu me firmai neste terreiro de luz  
Que aqui quero ficar  
Para sempre Amém Jesus 

  



23. Iansã in the Wind Iemanjá at the Bow 

Saint Barbara. she is warrior of light  
She is who conducts me  
She is who conducts me  

She is who conducts me  
She is who conducts me  
Iansã in the wind  
She is who conducts me  

I see a thunderstorm at high seas  
I called all the warriors  
To come help me 

To come help me  
To come help me 
I called all the warriors  
To come help me  

This force that dominates at high seas  
Iansã in the wind  
And at the bow Iemanja  

Iansã in the wind and at the bow Iemanjá  
Iansã in the wind and at the bow Iemanjá 

 

24. Protection of Heaven  
(Lucas) 

I ask God in the Heights  
For Thou to protect me  

Protection of Heaven  
Saint Michael  
My Mother is who sent me  
This gift of Saint Michael 
 
I arrived and here it is  
I present myself to Saint Michael  

I ask to God in the Heights  
Your discernment  

Protection of Heaven  
Saint Michael  
with the light and the truth  
I ask for Your clarity  

I arrived and here it is  
I present myself to Saint Michael 

 

 
 

23. Iansã na Ventania e na Proa Iemanjá 

Santa Bárbara, ela é guerreira de luz  
Ela é quem me conduz  
Ela é quem me conduz  

Ela é quem me conduz  
Ela é quem me conduz  
Iansã na ventania  
Ela é quem me conduz  

Avistei uma tempestade em alto mar  
Chamei todos guerreiros  
Para vir me ajudar 

Para vir me ajudar  
Para vir me ajudar 
Chamei todos guerreiros  
Para vir me ajudar  

Essa força que domina em alto mar  
Iansã na ventania  
E na proa Iemanjá  

Iansã na ventania e na proa Iemanjá  
lansã na ventania e na proa Iemanjá 

 
 
24. Proteção do Céu  
(Lucas) 

Eu peço a Deus nas alturas  
Para Vós me proteger 

Proteção do Céu 
São Miguel  
A minha Mãe quem mandou  
Essa prenda de São Miguel 

Cheguei e aqui está  
Me apresento a São Miguel 

Eu peço a Deus nas alturas  
O Vosso discernimento  

Proteção do Céu  
São Miguel  
Com a luz e a verdade  
Peço a Vossa claridade  

Cheguei e aqui está  
Me apresento a São Miguel 

  



25. Faith 
(Darlene) 

Faith in the Virgin Mary  
In the Divine Father and in this herd  
Let us follow in this joy  
Let us smile for our life  

Faith in this family  
That gives us love, health and joy  
Let us honor the Virgin Mary  
In our mother, wife and in our daughters  

Let us honor in every hour  
This presence of Our Lady  
It is with silence and humility  
That we will honor this truth 

 

 

26. Salve 

Salve, salve the sun  
Salve the moon, salve the earth  
The stars, the forest  
Salve the wind, salve the sea  

I ask God 
With love in my heart  
Guide me in this doctrine  
So I may have my forgiveness  

Salve, salve the air  
That is in everything present  
Firm in my thought  
Life for me to breathe  

I ask God  
In the heart  
That He may rid me  
Of the ties of illusion 

God is present  
Always in my thought  
Show me my path  
So that in life I may praise You  

I beg to God  
With much love  
So that in my life  
I present my praise 

 

 

25. Fé 
(Darlene) 

Fé na Virgem Mãe 
No Divino Pai e nesse rebanho 
Vamos seguir nesta alegria  
Vamos sorrir pela nossa vida  

Fé nesta família  
Que nos dá amor, saúde e alegria  
Vamos honrar à Virgem Maria  
Na nossa mãe, mulher e nossas filhas  

Vamos honrar a toda hora  
Esta presença de Nossa Senhora  
E com silêncio e humildade  
Que vamos honrar esta verdade 

 

 

26. Salve 

Salve, salve o sol  
Salve a lua e salve a terra  
As estrelas, a floresta  
Salve o vento, salve o mar  

Eu peço a Deus  
Com amor no coração  
Me guiai nesta doutrina  
Para eu ter o meu perdão  

Salve, salve o ar  
Que está em tudo presente  
Firme no meu pensamento  
Vida pra eu respirar  

Eu peço a Deus  
No coração  
Que me livrai  
Das amarras da ilusão 

Deus está presente  
Sempre no meu pensamento  
Me mostrai o meu caminho  
Para em vida eu Vos louvar  

Eu rogo a Deus  
Com muito amor  
Para que na minha vida  
Apresente o meu louvor 

  



27. Today 
(Leigh) 

Today I'm giving myself love  
Today I'm giving myself love 

Love, love, love  
Love, love, love 

Today I'm going to be resplendent  
In the holy light that my Father brought me up 

To grow, to grow, to grow  
To grow to be resplendent 

Today there's party in the forest.  
Holy place where the power manifests  

It manifests for me to understand  
That this light is divine and it is inside of you 

 

 

 

28. Dwelling that Teaches Us  
(Claudinha)  

Blessed be this house  
This dwelling of Mary  
Blessed be this house  
This dwelling that teaches us  

Blessed be our sun  
It's the king star that illuminates us  
Blessed be our sun  
Illuminates all of this family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Hoje 
(Leigh) 

Hoje eu vou me dar amor  
Hoje eu vou me dar amor 

Amor, amor, amor  
Amor, amor, amor 

Hoje eu vou resplandecer  
Na luz sagrada que meu Pai me fez crescer  

Crescer, crescer, crescer  
Crescer para eu resplandecer  

Hoje tem festa na floresta  
Lugar sagrado onde o poder se manifesta  

Se manifesta para eu compreender  
Que está luz ela é divina e está dentro de você 

 

 

 

28. Morada que Nos Ensina  
(Claudinha) 

Bendita seja essa casa  
Essa morada de Maria  
Bendita seja essa casa 
Essa morada que nos ensina  

Bendito seja o nosso sol  
É o astro rei que nos ilumina  
Bendito seja o nosso sol  
Ilumina a todos desta fami1ia 

  



29. Recognize 
(Martin) 

I don't know  
I don't know  
I don't know about my brother's life  

I don't know  
And I don't want to know  
I don't have access to this knowledge  

All I know  
Is of my Lord Jesus  
Who came to save  
My Divine Redeemer  
 
I ask my brothers and sisters  
To accompany me  
In this study that my Padrinho passed  

Not to make  
Judgment on earth  
Is the freedom of the recognizing spirit. 

To recognize  
That who judges and supports  
Comforts and disciplines  
Is our Creator Father  

To recognize  
That our Lord Jesus  
Did not come to judge  
But to save with his love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Reconhecer 
(Martin) 

Eu não sei  
Eu não sei  
Eu não sei da vida dos meus irmãos  

Eu não sei  
E não quero saber  
Eu não tenho acesso a ter esse conhecer  

Eu só sei  
Do Meu Senhor Jesus  
Que veio nos salvar.  
Meu Divino Redentor  

Eu peço aos meus irmãos  
Que me acompanhem  
Nesse estudo que meu Padrinho passou  

Não fazer  
Julgamento em terra  
É a liberdade do espírito reconhecedor 

Reconhecer  
Que quem julga e ampara  
Conforta e disciplina  
É nosso Pai Criador 

Reconhecer  
Que nosso Senhor Jesus  
Não veio para julgar  
Mas pra salvar com Vosso amor 

  



30. My Divine Master 
(Mad. Nonata) 

My Divine Master  
I come here to get to know you  
Inside of this truth  
I present my knowledge  

Divine light  
Of the Redeemer  
The Virgin Mary  
Our Creator Father  

Inside this doctrine  
I have much to learn  
Harmony. faith, truth, light  
And love to receive  

To receive the holy light  
Inside the heart  
Present yourself  
To the Lord Juramidam 

My Divine Master  
I want to thank you  
This opportunity  
In this life to know 

I always will take care  
With love in the heart  
Be a warrior  
Of the Virgin of Conception 

 

 

31. Congratulations 
(Mad. Julia) 

He was born on this day  
Forever for us to celebrate with love  
Giving viva to the Holy Mestre Irineu  
Viva our Divine Mother  
This present she gave to us 

Congratulations to the Holy Mestre Irineu 
Congratulations to this universal current 
Congratulations to our Lord Jesus  
It was who gave us the light  
For us to come celebrate 

 

 

 

30. Meu Divino Mestre  
(Mad. Nonata) 

Meu Divino Mestre  
Venho aqui te conhecer  
Dentro desta verdade  
Apresento o meu saber 

Divina Luz  
Do Redentor  
A Virgem Maria  
O nosso Pat Criador 

Dentro desta doutrina  
Tenho muito que aprender  
Harmonia, fé, verdade, luz  
E amor pra receber  

Receber a santa luz  
Dentro do coração  
Se apresentar ao  
Senhor Juramidã  

Meu Divino Mestre  
Quero Vos agradecer  
Esta oportunidade  
Nesta vida conhecer 

Eu sempre hei de zelar  
Com amor no coração  
Ser uma guerreira  
da Virgem da Conceição 

 

 

31. Parabéns 
(Mad. Júlia) 

Ele nasceu neste dia  
Para sempre festejarmos com amor  
Dando viva ao Santo Mestre Irineu  
Viva a nossa Mãe Divina  
Este presente ela nos deu 

Parabéns ao Santo Mestre Irineu  
Parabéns a esta corrente universal  
Parabéns ao nosso Senhor Jesus  
Foi quem nos deu esta luz  
Para virmos festejar 

  



32. O Nome de Deus 
(Dayna) 

O nome de Deus está em tudo  
Em tudo seu nome está  
Compreenda esta lição meu irmão  
Para poder se libertar  

Da casa se fez a morada  
Aonde Deus habitou  
As estrelas do firmamento  
Brilham mais que a glória do Senhor  

De Deus eu recebo o convite  
Conhecer aonde ele está  
Em mim e em tudo que existe  
O nome dele está 


