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Que beleza no universo
Meu Pai está me guiando 
E quanto mais eu me entrego
Mais Ele vai me limpando 

Eu vou seguindo, ensinando
O que meu Pai deixou na Terra
Na colheita de irmãosNa colheita de irmãos
Que vêm compor a Nova Era

Eu convido os meus irmãos
Se alegrar na nossa festa
Esquecer a ilusão
E se firmar bem na Floresta

Na Floresta temos tudo
Ela, Mamãe e PapaiEla, Mamãe e Papai
Toda fonte de riqueza
A Natureza e muito mais

What beauty in the universe
My Father is guiding me
And the more I surrender myself
The more he keeps cleansing me

I keep following and teaching
What my Father left on Earth
In the gathering of the siblingsIn the gathering of the siblings
Who come to compose the New Age

I invite my brothers and sisters
To be joyful in our celebration
To forget illusion
And firm yourselves well in the forest

In the forest we have everything
Her, Mother and FatherHer, Mother and Father
Every source of wealth
Nature and so much more



I learned in this world
Not to harm anyone
And I wish to demonstrate
Beauties my Father has

This sovereign saint 
Of Universal Power
Those who destroy natureThose who destroy nature
Are hurting our Father

Our Father and our Mother
Watch us every moment
Give us everything in abundance
Health and Sustenance

Whoever doesn’t recognize the force
Of the divine OmnipotentOf the divine Omnipotent
Is living in darkness
And walking unconciously

Awaken everybody
Who dwells here on Earth
Look at the sun and the planets
in them war doesn’t exist

Whoever works in this worldWhoever works in this world
Without respecting the Master
He gives them discipline
And moves them to another

Eu aprendi neste mundo
Não fazer mal a ninguém
E desejo demonstrar
Belezas que meu Pai tem

Este Santo Soberano
De poder universal
Quem destrói a NaturezaQuem destrói a Natureza
Está ferindo o nosso Pai

O nosso Pai e nossa Mãe
Nos olha todo momento
Nos dá tudo em abundância
A saúde e o alimento

Quem não reconhece a força
Do Divino OnipotenteDo Divino Onipotente
Está vivendo no escuro
E caminhando inconsciente

Se alertem toda gente
Que habita aqui na Terra
Olha o Sol e os planetas
Neles não existe guerra

Quem trabalha neste mundoQuem trabalha neste mundo
Sem ao Mestre respeitar
Ele dá a disciplina
E muda para outro lugar

in A



I learned in this world
Not to harm anyone
And I wish to demonstrate
Beauties my Father has

This sovereign saint 
Of Universal Power
Those who destroy natureThose who destroy nature
Are hurting our Father

Our Father and our Mother
Watch us every moment
Give us everything in abundance
Health and Sustenance

Whoever doesn’t recognize the force
Of the divine OmnipotentOf the divine Omnipotent
Is living in darkness
And walking unconciously

Awaken everybody
Who dwells here on Earth
Look at the sun and the planets
in them war doesn’t exist

Whoever works in this worldWhoever works in this world
Without respecting the Master
He gives them discipline
And moves them to another

Eu aprendi neste mundo
Não fazer mal a ninguém
E desejo demonstrar
Belezas que meu Pai tem

Este Santo Soberano
De poder universal
Quem destrói a NaturezaQuem destrói a Natureza
Está ferindo o nosso Pai

O nosso Pai e nossa Mãe
Nos olha todo momento
Nos dá tudo em abundância
A saúde e o alimento

Quem não reconhece a força
Do Divino OnipotenteDo Divino Onipotente
Está vivendo no escuro
E caminhando inconsciente

Se alertem toda gente
Que habita aqui na Terra
Olha o Sol e os planetas
Neles não existe guerra

Quem trabalha neste mundoQuem trabalha neste mundo
Sem ao Mestre respeitar
Ele dá a disciplina
E muda para outro lugar

in G



Eu venho acrescentar
Aqui dentro deste poder
A cura Deus é quem dá
E é se bem merecer 

E é se bem merecer
Da verdade e do amor
Deus e a Virgem MãeDeus e a Virgem Mãe
E Jesus Redentor

Patriarca São José
E todos seres divinos
Nos dão a graça da vida
São João é o nosso caminho

I come to add
Here within this power
Healing, God is who deserves it
And if one really deserves it

And if one really deserves it
Of truth and of love
God and the Virgin MotherGod and the Virgin Mother
And Jesus Christ the redeemer

The Patriarch Saint Joseph
And al divine beings
Give us the grace of life
Saint John is our path
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Sou filho do meu Pai
E meu Pai é quem me dá 
Para Deus tudo está feito
Não precisa se avexar 

Vamos seguir com calma
Que com calma Deus está
No céu e nos astrosNo céu e nos astros
Na Floresta, vento e o mar

No homem, na mulher
E em toda criação
Deixo tudo acontecer
No poder de São João

Deste lado e do outro
A Verdade é uma sóA Verdade é uma só
O meu Mestre está seguro
Junto com a força maior

Esta é uma clareza
Que me veio do astral
Andar direitinho
Na Doutrina do meu Pai

I am a son of my Father
And my Father is who gives it to me
For God all is done
There is no need to hurry

Let’s follow with calmness
Because with calmness God is
In the sky and in the astral bodiesIn the sky and in the astral bodies
In the forest, wind, and sea

In man in woman
And in all creation
He lets everything happen
In the power of St. John

On this side and the other
The truth is just oneThe truth is just one
My Master is secure
Together with the higher force

This is a clarity
That came to me from the astral
To walk the straight and narrow
In the doctrine of my Father
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The more I walk, the more I see
And I warn my brothers and sisters
The warning, the warning
Of Padrinho Sebastião

The warning of Padrinho
Is a warning from a brother
Um,um,um, um, humUm,um,um, um, hum
Wake up my brothers and sisters

Hail the great Father of fathers
Viva our Virgin Mother
Viva us as Your children
Viva our salvation

To be a child of God
One needs complete loveOne needs complete love
To be faithful and obedient
To Jesus Christ the redeemer

Quanto mais ando mais vejo
E aviso aos meus irmãos 
Cuidado, cuidado
Do Padrinho Sebastião 

O cuidado do Padrinho
É um aviso de irmão
Um, um, um, humUm, um, um, hum
Se acordem meus irmãos

Salve o grande Pai dos pais
Viva a nossa Virgem Mãe
Viva nós como seus filhos
Viva a nossa salvação

Para ser filho de Deus
É preciso todo AmorÉ preciso todo Amor
Ser fiel e obediente
A Jesus Cristo Redentor



Meu Pai é tudo e todo
Meu Pai não é ruim 
Eu acredito em meu Pai
E acredito em mim
Sou filho da Rainha
E vivo neste jardim

Navego nesta forçaNavego nesta força
Do Supremo Criador
No barquinho da firmeza
Da Justiça e do Amor
Com Mamãe Natureza
Mãe do nosso Salvador

No meio destas ondas
Me levas a conhecerMe levas a conhecer
O poder destas ilhas
No seu Divino poder
Terremotos e vulcões
Faz tudo estremecer

Só a força do meu Pai
É quem faz tudo renascer
O Santo poder da VidaO Santo poder da Vida
Se transforma e faz crescer
Viva a Terra e viva o mar
E viva o amanhecer

My Father is everything and all
My Father is not bad
I believe in my Father
And I believe in me
I am a son of the Queen
And I live in this garden

I navigate in this forceI navigate in this force
Of the Supreme Creator
In the little boat of firmness
Of justice and of love
With Mother Nature
The Mother of our Savior

In the midst of these waves
You take me to understandYou take me to understand
The power in these islands
In their divine power
Earthquakes and volcanoes
Make everything shake

Only the force of my Father
Is what makes everything be reborn
The Holy Power of lifeThe Holy Power of life
That transforms and makes grow
Viva the Earth, viva the Sea
And viva the dawn
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Firmei-me na Lua Cheia
No grande dia das Mães
Pedindo conforto a meu Pai
E pedindo benção a Mamãe 

A benção para viver
E colher esta grande família
Para um dia apresentarPara um dia apresentar
No reino da Soberania

Oh! Santa Mãe das Mães
Em todo o universo impera
Protegei a nossa família
Com minha Mãe que me trouxe 
         em matéria

A Doutrina é verdadeiraA Doutrina é verdadeira
O Santo Daime em tudo se soma
O mestre é o de Nazaré
E o mistério é da Amazônia

I firmed myself in the full moon
On this great Mother’s day
Asking for comfort from my Father
And asking for a blessing, Mother

The blessing to live
And gather this great family
To one day presentTo one day present
In the Kingdom of Sovereignty

Oh! Holy Mother of Mothers
Reigns over the entire universe
Protect our family
With my Mother who brought me 
        into this world

The Doctrine is trueThe Doctrine is true
The Holy Daime is the sum of all things
The Master is the one of Nazareth
And the mystery of the Amazon
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Salve todos festejos de Maio
Linda festa da Virgem Maria
Salve a Mãe, o Filho e as flores
Salve o Pai em nossa harmonia 

Salve os aniversariantes
Que agradecem a Deus nesse dia
Só cantando e cantar com AmorSó cantando e cantar com Amor
Espalhando Paz e Alegria

Novamente girando os festejos
Nessa roda que vai e que vem
Viva os aniversariantes
Parabéns, Parabéns, Parabéns

Parabéns, Parabéns, Parabéns
Nesta roda não falta ninguémNesta roda não falta ninguém
Viva todos os aniversários
Parabéns, Parabéns, Parabéns

Hail all the May festivities
The beautiful feast of the Virgin Mary
Hail the Mother, the Son, and the flowers
Hail the Father in our harmony

Hail all celebrating birthdays
Who are grateful to God on this day
Only singing the songs with loveOnly singing the songs with love
And spreading peace and joy

Once again the festivities turn
In this wheel that comes and goes
Viva all celebrating birthdays
Happy Birthday...

Happy Birthday..
In this circle no one is missinhgIn this circle no one is missinhg
Viva all celebrating birthdays
Happy Birthday, Happy Birthday...
Happy Birthday



Me abençoa, Divino Papai
E abençoa, Mamãe
Para sempre eu Vos amar 

Me abençoa, Divino Papai
E abençoa, Mamãe
Para sempre eu Vos louvar

Me abençoa, Divina MamãeMe abençoa, Divina Mamãe
E abençoa, Papai
Para sempre eu enxergar

Me abençoa, Divina Mamãe
E abençoa, Papai
Para sempre acompanhar

Joguei a minha tarrafa no meio
E com esperança me veioE com esperança me veio
A praia da beira-mar

Os peixes que eu peguei nela veio
E com certeza ensinei
Para sempre saber nadar

Agora vamos cantar com amor
E vamos bailar meus irmãos
Para sempre nós festejarPara sempre nós festejar

A Deus e a Virgem Maria no Céu
Com a doçura do mel
Na terra, no vento e no mar

Bless me Divine Father
And bless me Mother
So I may always love you

Bless me Divine Father
And bless me dear Mother
To praise you forever

Bless me Dvine MotherBless me Dvine Mother
And bless me Father
So that I can always see you

Bless me Divine Mother
And bless Father
To always acompany You

I cast my net in the middle of the sea
And with it hope came to meAnd with it hope came to me
To the beach of the seaside

The fish that I caught came into the net
And with certainty I taught them
To always know how to swim

Now let us sing with love
And let’s dance my brothers and sisters
To celebrate foreverTo celebrate forever

God and the Virgin Mary in Heaven
With the sweetness of honey
On the Earth, the wind, and the sea
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Vou cantar esta mensagem
Que meu Mestre me mandou 
Doutrinar o mundo inteiro
Na ordem do Pai Criador 

Com a ordem da Mãe Divina
Ao Guerreiro Arcanjo São Miguel
Aí tem a disciplinaAí tem a disciplina
Para nossa educação no Céu

Sem Amor não tem caridade
Sem a força não tem união
Vai doer a disciplina
Do Guerreiro São Sebastião

Quem mandou foi a Rainha
Quem castiga é São IrineuQuem castiga é São Irineu
Dependendo da ignorância
Cada um se destrói por si mesmo

Estou fazendo o que Ele disse
Se cumprindo a sua Justiça
E as doenças vão se transformando
Do correio da má notícia

I am going to sing my message
Because my Master ordered me
To indoctrinate the whole world
In the order of the Father Creator

With the order of the Divine Mother
Of the warrior Archangel St. Michael
Within is the disciplineWithin is the discipline
For our education in heaven

Without love there is no charity
Without strength ther is no union
The discipline of warrior St Sebastião
Is going to be painful

Who ordered was the Queen
Who punishes Saint IrineuWho punishes Saint Irineu
And depending on the (degree of) ignorance
Each one destroys his/herself

I am doing what He said
His justice is being fulfilled
And the illnesses will transform themselves
From the mail of bad news
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To God I give thanks
And to all of nature
For the blue sky
The sun, the moon, and the stars

Oh! My Divine Mother
I also thank you
For what I knowFor what I know
What I obtain and what I receive

To walk in the peace of saints
Protection of the angels comes
To pay close attention
For the world has everything

Be alert for the times
For the time is arrivingFor the time is arriving
Who spoke against my Master
Will surely stay behind

Angels and archangels
Of this Christmas Day
Saint Joseph, Saint Zachariah
And the Imperial Prince

A Deus eu agradeço
E à toda a natureza 
Pelo Céu azul
O Sol, a Lua e as Estrelas 

Oh! Minha Mãe Divina
Eu também Vós agradeço
Pelo que conheçoPelo que conheço
O que obtenho e que recebo

Andar na Paz dos Santos
Proteção dos Anjos vem
Prestar bem atenção
Que no mundo tudo tem

Alerta para o tempo
Que o mesmo está chegandoQue o mesmo está chegando
Quem falou do meu Mestre
Com certeza vai ficando

Anjos e Arcanjos
Neste dia de Natal
São José, São Zacarias
E o Príncipe Imperial
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O Senhor Juramidam
É quem vem me ensinar 
É preciso ter amor
E é preciso rezar
Para poder merecer
E é preciso se calar 

Quem não ouvir os hinosQuem não ouvir os hinos
Não devem mais procurar
Não vai ouvir a meu Pai
O Mestre que sempre está
Não ouvir a Natureza
E não poder participar

Eu olhando para o Céu
Vejo Estrelas brilharVejo Estrelas brilhar
É um grande livro acesso
Que podemos se firmar
O leia quem merecer
E quem souber respeitar

Neste livro se encontra
Nossa Mãe e nosso Pai
E todos Seres DivinosE todos Seres Divinos
Que todos brilham iguais
Onde está a divindade
Não existe Satanás

Para ser filho de Deus
É preciso mais amar
Não querer ser tão amado
E nem tão consideradoE nem tão considerado
Neste mundo deserdado
Sem antes considerar

The Lord Juramidam
Is who comes to teach me
One needs to love
And one needs to pray
In order to deserve
And one needs to be quiet

Those who don’t hear the hymnsThose who don’t hear the hymns
No longer seek
They will not hear my Father
The Master who is ever present
They will not hear nature
And they will not be able to participate

When I look to the sky
I see the stars shiningI see the stars shining
It is a great book that is accessible
In which we can firm ourselves
It is read by those that are deserving
And those who show respect

In this book we find
Our Mother and our Father
And all Divine beingsAnd all Divine beings
They all shine equaly
Wher there is divinity
Satan does not exist

To be a Son of God
One must love more
Not want to be so loved
And neither to be so consideredAnd neither to be so considered
In this forsaken world
Without considering others first
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Eu amo a Deus nas alturas
Dimensão espiritual 
E amo a minha Mãezinha do Céu
Na Terra e no astral 

Adoro a Santa Estrela Sol
Com vossa Luz do bem viver
Venero as noites de luar MamãeVenero as noites de luar Mamãe
Que é para a Senhora eu lhe ver

Estrelas bem pequeninas
Gravitam no firmamento
Firmeza no Coração do meu Pai
E firmeza no pensamento

Penetro na Natureza
Na sua imensidãoNa sua imensidão
Pedindo conforto da vida a meu Pai
Senhor meu Juramidam

I love God in the heights
Spiritual Dimension
And I love my dear Mother of Heaven
On Earth and in the astral

I adore the Holy Star Sun
With your light of well-being
I venerate the nights of Mother MoonI venerate the nights of Mother Moon
That are for me to see You

Tiny little stars
Gravitate in the firmament
Firmness in the heart of my Father
And firmness in thought

I penetrate nature
In its immensityIn its immensity
Asking comfort of life from my Father
My Lord Juramidam
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O Mestre fez o convite
Para todos trabalhar
E valorizar a vida
O nosso Mestre aonde está 

Dar valor ao Criador
Dar valor à criação
Dar valor ao Pai DivinoDar valor ao Pai Divino
E a Virgem da Conceição

A Rainha da Floresta
Cria tudo harmonizado
Toda cor e toda flor
Dentro do jardim dourado

Salve a Luz e Salve a força
O poder e o saberO poder e o saber
Salve, Salve o nosso Mestre
A força aonde pode ser

The Master invited
Everyone to work
And to value life
Our Master where He is

To value the Creator
To value creation
To value Divine FatherTo value Divine Father
And the Virgin of Conception

The Queen of the forest
Creates everything in harmony
Every color and every flower
Within the golden garden

Hail the light and hail the force
The power and the knowldgeThe power and the knowldge
Hail, hail our Master
The force wherever it may be
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Visando este rumo
Vamos conhecer
O trabalho do Mestre
E seu grande poder 

Seguindo esta rota
Nós vamos chegar
No central da DoutrinaNo central da Doutrina
Aonde o Mestre está

É grande festejo
E grande disciplina
Acompanhar o Mestre
Nessa Santa Doutrina

Atenção na jornada
Vamos ver como éVamos ver como é
O trabalho do Mestre
Jesus nossa fé

Observing this direction
Let us discover
The work of the Master
And his great power

Following this route
We will arive
To the center of this doctrineTo the center of this doctrine
Wher the Master is

It’s a grand celebration
And great discipline
To accompany the Master
In this Holy doctrine

Attention in the journey
Let us see how it isLet us see how it is
The work of our Master
Jesus, our faith
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Com certeza, a minha história
Por onde eu já passei
Mostrando a Santa Doutrina
A todos eu ensinei 

Com firmeza, a nossa Doutrina
Por onde está passando
Mostra vossa disciplinaMostra vossa disciplina
E a todos está ensinando

Viva os mestres desta força
Que é quem nos traz o remédio
Contido no Santo Daime
Ele vai dando a quem lhe pede

Recebemos com Amor
Enquanto nosso mundo está girandoEnquanto nosso mundo está girando
Como é bom cantar em roda
Com nosso Mestre nos ensinando

With certainty, my story
Where I've been
Showing the Holy Doctrine
I've taught everyone 

With firmness, our Doctrine
Wherever it is going
It shows your disciplineIt shows your discipline
And it is teaching everyone

Viva the masters of this force
Which is who brings us the medicine
Contained in the Santo Daime
It gives to whoever asks it

We receive with love
While our world is turningWhile our world is turning
How good it is to sing in a circle
With our Master teaching us
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Quando é de manhãzinha para mim
Já é meio-dia em ponto para alguém 
Para muitos essa hora já é tarde
E outros tantos a iluminária logo vem 

Bem cedinho é a idade da Criança
Logo mais vem vindo a maturidade
Preparando para a hora da colheitaPreparando para a hora da colheita
Colher de tudo que plantou nesta verdade

Neste mundo boa árvore dá bom fruto
Dependendo da sua utilidade
O nosso Mestre nos falou da laranjeira
Carregada de laranja em seu hinário

Finda o dia, vem a noite e é descanso
Para quem cuida da sua atividadePara quem cuida da sua atividade
Passa a sombra, já nos vem o novo dia
Pleno de Luz o Sol com sua claridade

When it is early morning for me
It’s already midday for someone else
For many it is already too late
And for others the first light is about to come

Very early is the age of the child
Soon enough comes maturity
Preparing for the hour of the harvestPreparing for the hour of the harvest
To harvest everything you planted in this truth

In this world a good tree gives you good fruit
Depending on its usefulness
Our Master told us of the orange tree
Laden with oranges in His hinário

The day ends, the night comes and it’s rest
For those who carry out their activityFor those who carry out their activity
The dark passes, the new day comes
Full of light, the sun with its clarity



Eu amo bem estas forças
Com elas sigo cantando 
Bonicíssimo Jesus e Maria
Com o Divino Espírito Santo 

Cantar Amor e alegria
Buscando estar com o Pai
Já disse todos se preparemJá disse todos se preparem
Ninguém sabe aonde vai

Seguir realmente a Doutrina
E não alterar nem um til
A Justiça é reta e justa
A matéria vive por um fio

I truly love those forces
With them I folow singing
Most benevolent Jesus and Mary
With the Divine Holy Spirit

To sing love and joy
Seeking to be with the Father
I already said all should prepare themselvesI already said all should prepare themselves
No one knows where they go

To truly folow the doctrine
And not alter even a tilde
The justice is correct and fair
And the body hangs by a thread
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Meu Pai, eu estou em seu contato
Meu Pai, continuo a observar
E pelo giro que o tempo está mostrando
É tempo de viver e de amar

Meu Pai, em Vossa Santa Bondade
Meu Pai, o que puder vou ensinar
Filhos da Terra continuam duvidandoFilhos da Terra continuam duvidando
É hora de viver e de rezar

Meu Pai, Vos encontro sobre tudo
E sobre tudo nós devemos Lhe adorar
Mãe Divina eternamente com o Divino
Eternamente a vida eterna vigorar
E mesmo que os tempos estejam findando
Meu Pai e minha Mãe vamos louvarMeu Pai e minha Mãe vamos louvar

My Father, I am in contact with You
My Father I continue to observe
And by the turn that the time is showing
It’s the time to live and to love

My Father, in Your Holy Goodness
My Father, I will teach what I am able to
The children of Earth continue to doubtThe children of Earth continue to doubt
It is the time to live and pray

My Father, I meet You above all things
And above all things we must adore You
Divine Mother eternally with the Divine
Eternally invigorating eternal life
And even if the times are nearing the end
Let’s praise my Father and my MotherLet’s praise my Father and my Mother
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Meu Pai, meu Pai, meu Pai
Aqui aonde estou
Para te agradecer
Dai-me força e Dai-me Amor 

Dai-me força e Dai-me amor
Meu Pai aonde estou
Para em Vós trabalharPara em Vós trabalhar
Com firmeza e com vigor

My Father, My Father, My Father
Here where I am
To give You thanks
Give me strength and give me love

Give me strength and give me love
My Father where I am
So I can work in YouSo I can work in You
With firmness and vigor
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Mamãe vosso brilho é tão lindo
A sombra é apenas um véu
Vossa face iluminada
Mamãe da Terra, Mamãe do Céu 

E sois a Luz, Mãe da Luz
A Luz que vem de Jesus
Eterno Brilho do SolEterno Brilho do Sol
Vida, Caminho, a todos conduz

No Claro, a Presença de Deus
Para sempre Eu Sou, Sou Eu
Constante saúde em si
A Vida que nunca morreu

Mother, Your brilliance is so beautiful
Darkness is but a veil
Your illuminated face
Mother of the Earth, Mother of Heaven

And You are the light, Mother of light
The light that comes from Jesus
Eternal brilliance of the sunEternal brilliance of the sun
Life, path, directs everyone

In the clarity, the presence of God
Forever I am, it is I
Constant yearning in You
The life that never died
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One more time I am going to say
That Jesus Christ is correct
The spirit is strong, You my Father
But the flesh also is the Earth

From there, only Holy Forgiveness
To totally stay close
To tatally hav firmnessTo tatally hav firmness
One needs to become completely correct

Like a child of Mary
Innocence of a little child
You are goodnes, are beauty, You are my Father
My Mother, You are purity and the Queen

Mais uma vez eu vou dizer
Que Jesus Cristo esta certo 
O Espirito é forte Vós meu Pai
Mais a carne tambem é a Terra 

Daí so o Santo Perdão
Para totalmente ficar perto
Para totalmente ter firmezaPara totalmente ter firmeza
É preciso totalmente ficar certo

Como Santo Filho de Maria
Inocência de uma criancinha
Sois bondade, sois beleza Vós meu Pai
Minha Mãe Vós sois pureza sois Rainha



in Gm



in Am



Oh Virgem da Conceiçao
Oh Minha Santíssima Senhora
Habitai o meu pensamento
Habitai meu coraçao agora
Habitai o meu pensamento
Habitai meu coraçao, Senhora

Oh Virgem Mãe DivinaOh Virgem Mãe Divina
Oh Virgem nossa Senhora

Presente de aniversário
Salve, Salve o bom Mestre Irineu
Santo Daime, Sabedoria
Esta força o meu Mestre me deu
Nosso chefe Senhor São João
Repassou e meu Pai recebeuRepassou e meu Pai recebeu

O Mestre que nos ensina
Para sempre conosco viveu

E vive no meu coraçao
Tao sublime a Vida de Deus
Eternamente eu Vós agradecer
Essa vida nosso Pai nos deu
Vosso brlho nos fortaleceuVosso brlho nos fortaleceu
Para sempre ser um filho seu

O Mestre encantando na mata
Essa Santa Doutrina nos deu

Oh! Virgin of conception
Oh! My most Holy Lady
Inhabit my thoughts
Inhabit my heart now
Inhabit my thoughts
Inhabit my heart dear lady

Oh! Virgin Divine MotherOh! Virgin Divine Mother
Oh! Virgin our lady

Birthday present
Hail, hail the good Master Irineu
Santo Daime, Wisdom
This force the Master gave me
Our chief, Lord Saint John
Passed it on and my father received itPassed it on and my father received it

The Master who teaches us
He always lived with us

And lives in my heart
So sublime the life of God
The life our Father gave us
Eternally I thank you
This life strengthened usThis life strengthened us
Forever to be a son of Yours

The enchanted Master in the forest
Gave us this Holy Doctrine



Do meu Pai eu tenho tudo
De minha Mãe eu também tenho
Força para Vos Louvar
E também vou agradecendo 

Chegem perto, meus amigos
Fiquem perto, meus irmaos
Jesus Cristo é o nosso PaiJesus Cristo é o nosso Pai
E a Rainha é a nossa Mãe

Este é o Mensageiro
Dentro do Jardim Dourado
O Mestre disse "te levanta"
Levanta quem está sentado

From my Father I have everything
From my Mother I have as well
Strength to praise You
And also to keep giving thanks

Come close, my friends
Stay close, my brothers and sisters
Jesus Christ is our FatherJesus Christ is our Father
And the Queen is our Mother

This is the Messenger
Inside the golden garden
The Master said “Stand up!”
Stand up those who are seated

in Dm
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Estou aqui, eu vivo aqui
Que o Meu Pai me mandou 
Estou representando ele
E o Nosso Mestre Ensinador 

Vivo aqui, vou por aí
Com ordem Superior
Sempre cantando louvandoSempre cantando louvando
O Mestre que nos ensinou

Vos ensino com amor
Vamos buscar na miração
O conforto Nosso Pai
A firmeza Nossa Mãe

Alinhados com as forças
Somos sábio batalhãoSomos sábio batalhão
Na batalha quem mais corta
É a Espada do perdão

I am here, I live here
Because my Father sent me
I am representing Him
And our Master the teacher

I live her, I go there
With the higher order
Always singing, praisingAlways singing, praising
The Master that taught us

I teach you with love
Let’s seek in the miração
The comfort of our Father
The firmness of our Mother

Aligned with the forces
We are a wise battalionWe are a wise battalion
In the battle what us sharpest
Is the sword of forgiveness

in D
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Eu estou navegando
E desejo chegar lá
Junto a Virgem Maria
E o meu Pai Oxalá 

Com amor e alegria
Para eu poder ensinar
Esta divina DoutrinaEsta divina Doutrina
Do meu Mestre e do meu Pai

I am navigating
And I want to arrive there
Together with the Virgin Mary
And my Father Oxalá

With love and joy
So that I can teach
This Divine DoctrineThis Divine Doctrine
Of my Master of my Father



in C

Oh! Meu Divino Pai
Nos daí a benção divina
Do nosso Criador
Do nosso Salvador
E do nosso Protetor 

Oh! Meu Juramidam
Com a Santa Mãe Divina Com a Santa Mãe Divina 
Jesus Cristo Redentor
São João nosso pastor
Com a luz do resplendor

Todos Santos e todas Santas
Rogam a Deus com todo amor
Nossos guias curadores 
Nos guiam com fervorNos guiam com fervor
Ao nosso Criador

Oh my Divine Father
Give us Your divine blessing
Of our Creator
Of our Savior
And of our Protector

Oh my Juramidam
With the Divine Holy MotherWith the Divine Holy Mother
Jesus Christ the Redeemer
Saint John our shepherd
With the light of the respledence

All of the male and female saints
Pray to God with all love
Our Healer guides
Guide us with the fervorGuide us with the fervor
Of the Creator



in D

Oh! Meu Divino Pai
Nos daí a benção divina
Do nosso Criador
Do nosso Salvador
E do nosso Protetor 

Oh! Meu Juramidam
Com a Santa Mãe Divina Com a Santa Mãe Divina 
Jesus Cristo Redentor
São João nosso pastor
Com a luz do resplendor

Todos Santos e todas Santas
Rogam a Deus com todo amor
Nossos guias curadores 
Nos guiam com fervorNos guiam com fervor
Ao nosso Criador

Oh my Divine Father
Give us Your divine blessing
Of our Creator
Of our Savior
And of our Protector

Oh my Juramidam
With the Divine Holy MotherWith the Divine Holy Mother
Jesus Christ the Redeemer
Saint John our shepherd
With the light of the respledence

All of the male and female saints
Pray to God with all love
Our Healer guides
Guide us with the fervorGuide us with the fervor
Of the Creator



Mamãe eu agradeço
A bênção de Papai
Por todos Vossos filhos
Esta luz divinal

Só Vós com Vosso brilho
No reino do astral
Nos dai nossa firmezaNos dai nossa firmeza
Bênção espiritual 

Toda nossa familia
E a toda irmandade
Todos filhos de Deus
Reforço de caridade

Nossos guias na matéria
E por toda eternidadeE por toda eternidade
Damos viva e louvores
Obediência e lealdade

Mother, I thank You
The blessing of Father
For all Your sons and daughters
This Divine light

Only You with Your brilliance
In the astral Kingdom
Give us our firmnesGive us our firmnes
The spiritual blesing

All of our family
And all of the brotherhood/sisterhood
All the sons and daughters of God
Reinforcing charity

Our material guides
And for all eternityAnd for all eternity
Give viva and praises
Obedience and loyalty
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Eu vou me firmar
Deus é que está mandando 
Deus no dominio de tudo
E a tudo observando 

E a tudo observando
Deus no dominio de tudo
Nele estou me firmandoNele estou me firmando
Motivando o meu estudo

I will firm myself
God who is ordering
God in the dominion of everything
And is observing everything

And is observing everything
God in the dominion of everything
In Him I am firming myselfIn Him I am firming myself
Motivating my study



Eu sou o plantador de tudo
Eu planto paz e planto amor 
Eu sou colhedor de tudo
Eu colho fruto e colho flor 

Eu sou, eu sou
Eu sou e posso ver
Eu sou, eu souEu sou, eu sou
Eu sou e deve ser 

Eu sou o criador de tudo
De tudo que me Deus criou
Eu sou, sou Eu aqui na terra
Eu sou, o Eu sou, do Eu sou

Eu sou, eu sou
Eu sou e posso verEu sou e posso ver
Eu sou, eu sou
Eu sou e deve ser

I am the sower of everything
I sow peace and sow love
I am a harvester of everything
I harvest fruit and gather flowers

I am, I am
I am and I can see
I am, I amI am, I am
I am and must be

I am the Creator of everything
Of all that my God created
I am, it is here on Earth
I am, the I am, of I am

I am, I am
I am and I can seeI am and I can see
 I am, I am
I am and must be

in D

in C



Mamãe, oh! Mamãe
Receba o carinho
No dia das Mães
Vamos festejar

Mamãe, oh! Mamãe
Com muita alegria
E muito amorE muito amor
Nos abençoar

Mamãe, oh! Mamãe
Lembrando Papai
O nosso querido
Do nosso lugar

Mamãe, oh! Mamãe
São estes louvoresSão estes louvores
Eternamente
A vos louvar 

Mamãe, oh! Mamãe
Vida longa
Saúde e alegria
Nosso Criador

Mamãe, oh! MamãeMamãe, oh! Mamãe
O nosso desejo
A nossa esperança
Em nosso Senhor

Mamãe, oh! Mamãe
Viver em família
Consideração
Fé, paz, e amorFé, paz, e amor

Mamãe, oh! Mamãe
Louvando este dia
De todas as mães
Viva a Mãe do amor 

in C



Mama, oh! Mom
Get the affection
On Mother's day
Let's party

Mama, oh! Mom
With joy
And much loveAnd much love
Bless us

Mama, oh! Mom
Remembering Dad
Our dear
Our place

Mama, oh! Mom
These are praisesThese are praises
Forever
To you praise 

Mama, oh! Mom
Long life
Health and happiness
Our Creator

Mama, oh! MomMama, oh! Mom
Our desire
Our hope
In our Lord

Mom, oh Mom
Family life
Account
Faith, peace and loveFaith, peace and love

Mama, oh! Mom
Praising this day
Of all mothers
Long live Mother's love 
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