
O sol raiou
Iluminou
Vejo esta força
Viva do Onipotente

Vou Consagrando
Este brilho em cada estrela
E E na lua
Com sua luz excelente

O sol raiou
Iluminou
Sinto esta força
Viva no meu pensamento

uem me trouxe
AAté aqui foi a Rainha
E o Nosso Mestre
Com sua luz de alento

O sol raiou
Iluminou
O Vosso brilho
A toda mata resplandece

PPor onde se recebe
A força do Meu Pai
E o conforto
Da Rainha da Floresta

O sol raiou
Iluminou
Dando esta força
A todo aquele que trabalha

Nos ensinando
A vencer com todo amor
uem lhe conhece
Nunca lhe encontra falha

O sol raiou
Iluminou
Neste mundo
Nos mostrando este caminho

Por tudo isso
EEu agradeço a Meu Mestre
Dou viva ao sol
ue nunca me deixa sozinho

O sol raiou
Iluminou
Suprema luz
Deste planeta que nos guia

A A cada irmão
Vou entregando uma estrela
Como prova de amor
No dia a dia
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Tomei Santa Maria
E ao correr do dia
Passei a meditar
Todos fiquem sabendo
O que estou dizendo
É preciso afirmar

Sejam amorosoSejam amoroso
E não sejam teimoso
E vamos proceder
O que escrevo na lousa
É somente o problema
ue tem que resolver

Resolvendo o problema
Tudo está certoTudo está certo
Aqui nesta União
É todos batalhar
E na hora de cear
Saber repartir o pão

Só Vós com seu poder
Me faz compreender
A seguir nesta missão
Só Vós com seu poder
Me faz compreender
A suportar os meus irmãos

Eu vivo neste mundoEu vivo neste mundo
Com o A.B.C.
Somente para ensinar
Mas todos são sabidos
E nas minhas provas
Sempre ficam atrás do A

A Vós eu peço e rogo
Para nesta escolaPara nesta escola
Eu me matricular
ue na primeira prova
ue for fazer com Vós
Eu já saber do A

Peço a Vós firmeza e luz
Para nesta escola
Eu não desanimarEu não desanimar
ue com meu professor
Perante ao meu Senhor
Eu vou me apresentar



in C
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Mas Ele disse
Sai-te daí satanás
Não me atentarás mais
Pois só meu Pai amarei

Aqui
De ti não quero nada
ue neste mundoue neste mundo
Tudo eu já sei

Também falou
Para a tentação
ue o homem neste mundo
Não vive só de pão

E sim
Das palavras do SenhorDas palavras do Senhor
E se tiver amor
No seu coração

O coração
É a peça principal
ue Deus nos colocou
Para transformar amor

AmarAmar
Sem falsidade
É com lealdade
Foi que o Cristo falou

Eu peço força
Das estrelas que me guiam
A Jesus Cristo Redentor
E a sempre Virgem Maria

A São João Batista
Patriarca São José
Meu Senhor São IrineuMeu Senhor São Irineu
Segurai a minha fé

ue esta fé
ue me leva nas alturas
E me tira as amarguras
Deste mundo de ilusão

Eu peço a Vós
ue aumente a minha luzue aumente a minha luz
Para eu crer em meu Jesus
E me livrar das tentações

A tentação
É as trevas do astral
ue só faz o mal
A quem mal nunca praticou

Até JesusAté Jesus
Nas suas orações
No monte das oliveiras
Foi quem veio Lhe atentou
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É prestar bem conta do serviço
Ao nosso Mestre ensinador
Para ver se estamos seguindo
Ou se somos só uns zombadores

Meu irmão se está zombando
Trate de se arrepender
E E peça seu perdão a Deus
Para ver se pode merecer

É se arrepender de coração
Não é só por comparação
Porque o Nosso Mestre sabe
Se pode te dar o perdão

Se se arrepender de coração
Dá paDá para todo mundo ver
No seu seguir a doutrina
E nas ações que cometer

Eu peço a meu São Miguel
Para Vós com a sua espada
Ajudai-me a dominar esse povo
Para seguir numa boa estrada

Para seguir nesta boa estrada
Do Mestre que nos ensina
É cÉ cumprir todos os mandamentos
Contidos aqui nesta doutrina

Enxotando os mal fazejos
Aqui na linha do Tucum
Meus irmãos vamos prestar atenção
Para que nós não sejamos um

Isto não é um julgamento
MMas é um aviso seríssimo
Para quem quer seguir a doutrina
E prestar bem conta do serviço

























Papapapaparuê
Papapapaparuá
 
I am going to call in this sacred space
Ogum of the forest and Ogum of the sea

I am also going to call here
e guards of Heavene guards of Heaven

St. Michael, St. Gabriel
Together with St. Raphael

To come help us
Guard the military fortress

To only allow the entrance
Of the armies that come from Heaven

And not permit the penetration And not permit the penetration 
Of the armies of Lucifer

For this it is necessary
To be faithful soldiers

To be able to merit
the guards of Heaven

Papapapaparuê
Papapapaparuá
 
Vou chamar neste terreiro
Ogum da mata e Ogum do mar
 
Também vou chamar aquiTambém vou chamar aqui
As seguranças do Céu
 
São Miguel, São Gabriel
Junto com São Rafael
 
Para vir nos ajudar
A segurança do quartelA segurança do quartel
 
Para só poder entrar
As falanges que vêm do Céu
 
E não poder penetrar
As falanges de Lúcifer
  
Para isto é preciso
Sermos soldados fiéis
 
Para poder merecer
As seguranças do Céu









Eu tomo Daime
É para ver os meus defeitos
Eu tomo Daime
É para eu me corrigir

Não tomo Daime
Para me engrandecer
Porque o GrandePorque o Grande
É Jesus está aqui

Eu tomo Daime
É para ascender minha luz
E esta luz é
Meu Jesus é quem me dá

Por isso eu devo consagrar
No coração           No coração           
ue também é
Da Virgem da Conceição

Eu tomo Daime
E considero este vinho
O mesmo vinho
ue Jesus deu pra tomar

Aos seus apóstolosAos seus apóstolos
E disse em minha memória
ue é para sempre
Esta luz nunca faltar

14. Em minha memória       Padrinho Valdete

I take Daime
To see my flaws
I take Daime
To correct myself

I don’t take Daime 
To exalt myself
Because the GreatBecause the Great
Is Jesus and He is here

I take Daime
To light my flame
And this light
Jesus gives it to me

I must consecrate
In my heartIn my heart
For it belongs
To the Virgin of Conception

I take Daime
And consider this wine
e same wine
Jesus offered his apostles

To His apostlesTo His apostles
He said “in my memory”
So that forever
You will have this light



Happy Birthday Mamãe
Congratulations for your birthday
Happy birthday Mamãe
May God give you more than a century

Happy birthday Mamãe
I give you joy
]Happy Birthday Mamãe]Happy Birthday Mamãe
And likewise from the whole family

Hail all the June celebrations
Hail all the saints of these celebrations
Hail, Hail, Hail
Saint Anthony, Saint John, and Saint Peter

Hail the one whose birthday
Also belongs to this calender
Hail, Hail, Hail, Hail, Hail MamãeHail, Hail, Hail, Hail, Hail Mamãe
Congratulations for your birthday

Happy Birthday Mamãe
Congratulations for your birthday
Happy Birthday, Mamãe
For giving us this hymnal
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Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Parabéns por seu aniversário
Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
ue Deus lhe dê mais de um centenário

Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Eu te dou com alegria
Parabéns, parabéns, parabéns mamãeParabéns, parabéns, parabéns mamãe
E assim seja de toda família

Salve todas festas juninas
Salve os santos destes festejos
Salve, salve, salve, salve
Santo Antônio, São João e São Pedro

Salve a aniversariante
ue também é deste calendário
Salve, salve, salve, salve mamãeSalve, salve, salve, salve mamãe
Parabéns por seu aniversário

Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Parabéns por seu aniversário
Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Por nos dar este hinário
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Para se estudar
Nesta escola do Senhor
É preciso ter amor
E prestar bem atenção

O que ensina o professor
uando dá aula
O que ele passa na lousaO que ele passa na lousa
É o dever que se faz em casa

Todo aluno
Sabe que é obrigação
De ir para a escola
É para aprender as lições

ue o seu Mestre passa
Em cada matériaEm cada matéria
Meus irmãos a coisa é séria
Vamos estudar com atenção

ue nesta escola
O estudo é espiritual
Vamos prestar atenção
Para poder ter nosso grau

DesenvolvendoDesenvolvendo
Todas as suas faculdades
Nesta escola espiritual

Não adianta
uerer chegar aqui formado
Pode as lições deste livro
ocê não ter estudado

Por isto eu digoPor isto eu digo
Vamos estudar com atenção
Para poder se formar

Estou nesta escola
Vou estudar meu livrinho
Escutar meu professor
Para aprender bem as lições

ue Ele passaue Ele passa
Em cada aula que nos dá
Aqui dentro da sessão

ue o professor
Desta escola é meu Jesus
ue foi quem morreu na cruz
Para vir nos ensinar

E todo aqueleE todo aquele
ue deseja aprender
É começar do ABC
Para poder se diplomar

In order to study
In this house of the Lord
It is necessary to have love
And pay close attention

To what the teacher says
When He teaches
What he writes on the blackboardWhat he writes on the blackboard
Is the assignment that we do at home

Every student
Knows that it is his duty
To go to school
To learn the lessons

at the Master teaches 
In each subjectIn each subject
My brothers, things are very serious
Let’s study attentively

For in this school 
e study is spiritual
Let’s pay close attention
To be able to attain our degree

DevelopingDeveloping
All of your faculties
In this spiritual school

It is useless
To want to arrive here with a degree
When you might not have studied
e lessons of this book

at’s why I sayat’s why I say
Let’s study with attention
To be able to graduate

I am in this school
I am going to study my little book
To listen to the teacher
To really learn the lessons

at He assignsat He assigns
During each classhe gives
Here within this session

e teacher of this school
Is my Jesus
Who died on the cross
In order to come to teach us

Each and everyoneEach and everyone
Who wants to learn
Must begin with the ABC’s
In order to attain his diploma

16. Nesta Escola do Senhor       Padrinho Valdete



Viva the Lord St. Michael
Viva the hosts of heaven
And the archangels cherubims

Viva the Mother of the Savior
And viva our Lord
And the angels cherubims

Because God has no equalBecause God has no equal
He dilivers us from all evil
From everything that is bad

in C

in D

Viva o Senhor São Miguel
Viva as falanges do céu
E os arcanjos querubins

Viva a Mãe do Salvador
E viva o nosso Senhor
E os anjos serafins

ue com Deus não tem igualue com Deus não tem igual
Nos livra de todo mal
De tudo enquanto é ruim



I call the Master
I called the Master
I call the Master
To open the session

I call the Master
I called the Master
When the Mster arrivesWhen the Mster arrives
He brings the manifestations

It is Jesus Christ
It is the Virgin Mother
e eternal Father
And my Lord St. John

I called the Master
I call the MasterI call the Master
I called the Master
Because He is the one who has power

I called the Master
e Master arrived
Everybody wake up
To be able to see the Master

Opening one’s eyesOpening one’s eyes
And one’s ears
To hear
And to be able to see

It is with firmness
It is with love
When the Master arrives
Everything can trembleEverything can tremble

Pay attention
To these words
For they will be firmness
For you at this time

Eu chamo o Mestre
Chamei o Mestre
Eu chamo o Mestre
Para abrir a sessão

Eu chamo o Mestre
Chamei o Mestre
Mestre chegandoMestre chegando
Traz as manifestações

É Jesus Cristo
É a Virgem Mãe
O Pai Eterno
E o meu Senhor São João

Chamei o Mestre
Eu chamo o MestreEu chamo o Mestre
Chamei o Mestre
Porque é quem tem poder

Chamei o Mestre
O Mestre chegou
Todos se acordem
Para o Mestre poder ver

Abrindo os olhosAbrindo os olhos
E os ouvidos
Para ouvir
E poder ver

É com firmeza
É com amor
Chegando o Mestre
Tudo pode estremecerTudo pode estremecer

Preste atenção
Nestas palavras
ue nesta hora
É firmeza para você

in Am
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Eu pedi ao astro sol
Este ser onipotente
Limpai o meu coração
E firmai o meu pensamento

Limpai o meu coração
De todas vaidades
Retirando as mentirasRetirando as mentiras
E colocando a verdade

Também peço segurança
Aos guardiões do céu
Todos santos e arcanjos
E o anjo Gabriel

Tocando a sua corneta
Anunciando o SalvadorAnunciando o Salvador
São Miguel com sua espada
Enxotando o tentador

Eu me firmo nesta força
Deste Rei onisciente
Peço meu amor em Deus
Aos três Reis do Oriente

O amor que Vós tiveramO amor que Vós tiveram
Ao visitarem Jesus
O dia do Seu nascimento
Foram guiados pela luz
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in A

I asked the star sun
is omnipotent being
Cleanse my heart
And firm my thinking

Cleanse my heart
Of all vanities
Removing the liesRemoving the lies
And engraving the truth

I also ask security
From the guardians of heaven
All the saints and archangels
And the angel Gabriel

Sounding his trumpet
Announcing the SaviorAnnouncing the Savior
Saint Michael with his sword
Driving off the tempter

I firm myseld in this force
Of the omniscient King
I ask for my love in God
From the ree Kings

e love that you hade love that you had
When you visited Jesus
On the day of His birth
You were guided by the light



So that
In the presence of the Lord
Everyone has only love
And joy in being present

Very united
Without any disturbance
Witha strongly firmed mindWitha strongly firmed mind
And a very clean heart

Here I am
Remembering Mestre Irineu
With the doctrine of God
at he brought to our remembrance

For me
And for all my brothers
Who desire the salvationWho desire the salvation
at Jesus has to give us

But one needs
To drop the cowardices
To have love and joy
And to only love Jesus

in A



Para que
Na presença do Senhor
Todos só tenham amor
E alegria de estar

Bem juntinho
Sem nenhuma pertubação
Bem firmado em sua menteBem firmado em sua mente
E bem limpo seu coração

in G

Aqui estou eu
Lembrando a Mestre Irineu
Com a doutrina de Deus
ue ele vem nos relembrar

Para mim
Para todos meus irmãos
ue deseja a salvaçãoue deseja a salvação
ue Jesus tem pra nos dar

Mas é preciso
Se deixar as covardias
Ter amor e alegria
E só a Jesus amar



in E
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Firmeza bem firmeza
Peço em concentração
Firmeza bem firmeza
Na corrente da sessão

Firmeza bem firmeza
Peço ao Rei Juramidam
Firmeza bem firmezaFirmeza bem firmeza
Para sempre eu ser seu fã

Firmeza bem firmeza
Peço a Virgem Maria
Firmeza bem firmeza
E Vós seja a minha guia

Firmeza bem firmeza
Peço ao Senhor São JoãoPeço ao Senhor São João
Firmeza bem firmeza
Para eu seguir na missão
 
Firmeza bem firmeza
Peço ao Pai da Criação
Vós me dê paz e amor
E aplanai meu coraçãoE aplanai meu coração

Aplanai meu coração
Para eu poder amar
E as ofensas dos irmãos
Eu saber perdoar
 
Sabendo perdoar
Seguindo nesta luzSeguindo nesta luz
Para poder dizer
ue estou com meu Jesus

Firm well firmed
I ask in concentration
Firm well firmed
In the current of the session

Firm well firmed
I ask King Juramidam
Firm well firmedFirm well firmed
So I can always be faithful

Firmness well firmed
I ask the Virgin Mary
Firmness well firmed
So You will be my guide

Firmness well firmed 
I ask Lord St. JohnI ask Lord St. John
Firmness well firmed
So I can follow in this mission

Firm well firmed
I ask the Father of creation
Give me peace and love
And fill my heart

Fill my heartFill my heart
For me to be able to love
And to the offenses of my brothers
For me to know how to pardon

Knowing how to pardon
Following this light
To be able to say
at I am with my Jesusat I am with my Jesus



Chamei Mamãe Jurema
Chamei Mamãe Yemanjá
Chamei Papai Ogum da Mata
Chamei Papai Ogum do Mar

Chamei todos os caboclos
Chamei todos os Orixás
Chamei todas as falangesChamei todas as falanges
ue Deus domina na terra e no mar
 
Chamei todas essas forças
Para virem me ajudar
Me defender das tentações
ue só querem me derribar
  
Tenho fé no meu Pai Eterno
E na minha Mãe Imaculada
ue com meu Senhor São Miguel
Eu vou vencer a jornada
 
É só prestar atenção
Nas lições que está estudandoNas lições que está estudando
Para poder passar
Nas provas que vão chegando
 
Estuda com atenção
Na escola que se matriculou
Para provar que é bom aluno
E que está com o Seu ProfessorE que está com o Seu Professor
 
Eu prometo ao meu Mestre
ue eu vou pisar no batente
ue d’agora prá frente
E olho por olho e dente por dente

I called Mamãe Jerema
I called Mamãe Yemanja
I called Papi Ogum of the forest
I called Papai Ogum of the sea

I called all the cabloclos
I called all the Orixás
I called the phalanxesI called the phalanxes
at God rules on the earth and in the sea

I called all these forces
In order to come to help me
To defend me from temptation
Which only wants to throw me down

I have faith in my Eternal Father
And in my immaculate MotherAnd in my immaculate Mother
at with my Lord St. Michael
I will conquer the journey

And only pay attention
To the lesson that is being taught
In order to be able to pass
e tests that will be arriving

Study with attentionStudy with attention
In the school you matriculated in
In order to show who is a good student
And who is with his teacher

I promise to my Master
at I’m going to step on the threshold
Which from now on will be in front
An eye for an eye and a tooth for a toothAn eye for an eye and a tooth for a tooth
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Acredito e tenho fé
Em Jesus nosso Senhor
ue morreu no alto da cruz
ue os incrédulos matou

Mas com Vosso poder divino
Ele se ressuscitou
Tenho fé e acreditoTenho fé e acredito
ue Ele já me libertou
 
Nesse mundo de pecado
De doenças e de sofrer
Vós me dê vida e saúde
ue eu não quero morrer
  
uero viver com Jesus
Aqui na terra e no astral
Seguir nesta Doutrina
E me livrar de todo mal

I believe and I have faith
In Jesus our Lord
who died on the height of the cross
Because the unbelievers killed Him

But with his divine power
He resurrected Himself
I have faith and I believeI have faith and I believe
at He has already freed me

From this world of sin
Of illness and suffering
May you give me life and health
For I do not want to die

I want to live with Jesus
Here on the Earth and in the AstralHere on the Earth and in the Astral
To follow this doctrine
And deliver me from all evil
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I ask God for health
For me and my family
For all of my brothers
Who say they’re on this trail

For all of humanity
I also say a prayer
Asking Jesus ChristAsking Jesus Christ
To free us from illusion

For those following this doctrine
I also ask obedience
In the doctrine’s commands
To prove what you believe

Not fulfilling the commands
Of the doctrine that you followOf the doctrine that you follow
You aren’t a good solidier
For the works of the Master

To be a good soldier
You have to be obedient
Receiving the orders
And doing the study

My brothers the studyMy brothers the study
Can be done within yourself
Defeating the foes
To free yourself from error

Peço a Deus muita saúde
Para mim e minha família
E para todos meus irmãos
ue dizem ser desta trilha
 
Para toda humanidade
Também faço oraçãoTambém faço oração
Pedindo a Jesus Cristo
ue nos livre da ilusão
 
Para quem segue a Doutrina
Também peço obediência
Nos mandamentos dela
Para poder dar a crençaPara poder dar a crença
 
uem não cumpre os mandamentos
Da Doutrina que segue
Não é um bom soldado
Para os trabalhos do Mestre
 
Para ser um soldadoPara ser um soldado
Tem que ser obediente
Recebendo as ordens
Fazendo as diligências
 
Meus irmãos as dilegências
Podem ser feitas em si mesmo
Vencendo os inimigosVencendo os inimigos
Para se livrar dos erros
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I ask God for health
For me and my family
For all of my brothers
Who say they’re on this trail

For all of humanity
I also say a prayer
Asking Jesus ChristAsking Jesus Christ
To free us from illusion

For those following this doctrine
I also ask obedience
In the doctrine’s commands
To prove what you believe

Not fulfilling the commands
Of the doctrine that you followOf the doctrine that you follow
You aren’t a good solidier
For the works of the Master

To be a good soldier
You have to be obedient
Receiving the orders
And doing the study

My brothers the studyMy brothers the study
Can be done within yourself
Defeating the foes
To free yourself from error

Peço a Deus muita saúde
Para mim e minha família
E para todos meus irmãos
ue dizem ser desta trilha
 
Para toda humanidade
Também faço oraçãoTambém faço oração
Pedindo a Jesus Cristo
ue nos livre da ilusão
 
Para quem segue a Doutrina
Também peço obediência
Nos mandamentos dela
Para poder dar a crençaPara poder dar a crença
 
uem não cumpre os mandamentos
Da Doutrina que segue
Não é um bom soldado
Para os trabalhos do Mestre
 
Para ser um soldadoPara ser um soldado
Tem que ser obediente
Recebendo as ordens
Fazendo as diligências
 
Meus irmãos as dilegências
Podem ser feitas em si mesmo
Vencendo os inimigosVencendo os inimigos
Para se livrar dos erros



My God how you love
My God how great is your power
My God I want your love
So that I can understand

My God I want your love
Planted in my heart
So that I am never offendedSo that I am never offended
And neither am I offensive to my brothers

I want always to have good humor
So that I can live in harmony
So that when I’m with my brothers
e only thing we feel is joy

We see what the Master says
In his honorable hinario (hymn 103)In his honorable hinario (hymn 103)
To never quarrell with your brothers
And never get distracted in your mind

I am trying best by all means
To fulfill the commandments
So that I can love
Our almighty God

Meu Deus como Vós tem amor
Meu Deus como é grande seu poder
Meu Deus eu quero teu amor
Para eu poder compreender
 
Meu Deus eu quero teu amor
Plantando no meu coraçãoPlantando no meu coração
Para que eu nunca seja ofendido
E também nunca ofender a meus irmãos
 
Eu quero sempre ter bom humor
Para viver com harmonia
Para que com os meus irmãos
Tudo só seja alegriaTudo só seja alegria
 
Vejamos o que o nosso Mestre diz
Em seu hinário decente
Não brigar com os seus irmãos
E nem trocar seus pensamentos
 
Eu estou fazendo por ondeEu estou fazendo por onde
Cumprir esses mandamentos
Para eu poder amar
O nosso Deus Onipotente
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Eu peço a meu Mestre
Porque Vós tem poder
Meu Mestre eu peço
Para me proteger
 
Eu peço a meu Mestre
Porque é quem me ensinaPorque é quem me ensina
Vossa proteção
No explandir da doutrina
 
Eu peço a meu Mestre
Porque Vós tem amor
Meu Mestre eu peço
Para ser vencedorPara ser vencedor
 
Para ser vencedor
Com esta Santa Doutrina
Pregando a verdade
ue Vós me ensina

in C
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I ask my Master
Because you have power
My Master I ask
For you to protect me

I ask my Master
For He is who teaches me
I ask for your protectionI ask for your protection
In the spreading of the doctrine

I ask my Master
Because you have love
My master I ask
To be the triumphant

To be the triumphant one
With this holy doctrineWith this holy doctrine
Preaching the truth
at you’re teaching me



My God, My Father, My Mother
I ask that you heal me
e body of illness
e spirit of darkness

My God, My Father, My Mother
I ask for you to heal me
e body of illnesse body of illness
(And give my) spirit a good place

My God, My Father, My Mother
I know that you already healed me
I ask You for my firmness
So that I always give You worth

Meu Deus, Meu Pai, Minha Mãe
Eu peço que Vós me cure
A matéria das doenças
O espírito do escuro
 
Meu Deus, Meu Pai, Minha Mãe
Eu peço para Vós me curarEu peço para Vós me curar
A matéria das doenças
O espírito um bom lugar
 
Meu Deus, Meu Pai, Minha Mãe
Eu sei que Vós já me curou
Peço a Vós minha firmeza
Para sempre eu dar valorPara sempre eu dar valor

in Am
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Olhando as matas verdes
Com o Sol dourando
Eu vejo o Jardim
Da Mãe Soberana
 
Com o arco-íris
Armado na frenteArmado na frente
É mais um enfeite
Do Onipotente
 
Debaixo das árvores
A folha Rainha
Cipó Rei Jagube
Esta é minha linhaEsta é minha linha
 
Esta é minha linha
Foi Deus que me deu
E mandou por guia
Meu Mestre Irineu
 
Vou sempre seguindoVou sempre seguindo
Com esta missão
Com esta justiça
Com meu São João

E a Vós vou pedindo
Paz e harmonia
Saúde para todos
E muita alegriaE muita alegria

Looking at the green forest
With the Sun making things golden
I see the garden
Of our sovereign Mother

With the rainbow
Set up ahead of me
It is one more decorationIt is one more decoration
Of the omnipotent

Beneath the trees
e leaf, ‘rainha’
e vine, king ‘jagube’
is is my line

is is my line
It was God who gave it to meIt was God who gave it to me
He sent as a guide
My Master Irineu

I will always keep following
With the mission
With this justice
With my St. John 

And I keep asking YouAnd I keep asking You
Peace and harmony
Health for everyone
And much joy

in C

in Bb

in D



in D

in C

Admiro o sol
Admiro a lua
Admiro as estrelas
Admiro o mar
 
Admiro a terra
Com tudo que tem nelaCom tudo que tem nela
Eu dou glória a Deus
ue nos fez habitar
 
Eu vou meditando
Um pouco seu poder
Para aqui na terra
Eu poder compreenderEu poder compreender
 
Todo movimento
Do infinito global
Sendo que pra Deus
Tudo é igual

I admire the sun
I admire the moon
I admire the stars
I admire the sea

I admire the earth
With everything that’s in it
I give glory to GodI give glory to God
at led us to inhabit it

I’ll keep meditating
A little, on your power
So that here on earth
I’ll be able to comprehend

All of the movement
Of the global infiniteOf the global infinite
Since for God
All things are equal



Eu entrei neste caminho
Vou seguindo a minha jornada
Peço a Deus que me ajude
Para eu vencer a batalha
 
A batalha é pesada
Mais tenho fé de vencerMais tenho fé de vencer
Com meu Mestre em minha frente
Meu escudo é seu poder
 
A sempre Virgem Maria
É quem vem nos dar a mão
Protegei nossa Doutrina
O Virgem da ConceiçãoO Virgem da Conceição
 
Tirai das mãos dos malvados
E deixa nas mãos dos fiéis
Para ver se a humanidade
Um dia chegar no céu

I entered in this path
I keep folowing my journey
I ask God to help me
So I can win the battle

e battle is heavy
But I have faith that I’ll win
With my Master ahead of meWith my Master ahead of me
My shield is His power

e ever Virgin Mary
Is who comes to give us a hand
Protect our Doctrine
Oh Virgin of Conception

Remove it from the hands of the wicked
And leave it in the hands of the faithfulAnd leave it in the hands of the faithful
To see if humanity
Will arrive in heaven one day

in Am

in Bm







For I’m only going to safeguard
ose who obey me
Who is mocking,
Punishment, I order to descend

Because for some time, it was warned
And no one goes about obeying
But when it’s stingingBut when it’s stinging
en is when I want to see

My Father I thank you
For receiving and understanding
I ask You for my forgiveness
And now, I shall do a little

Here I le this plant
It was for all to respect
But they didn’t want to follow me
ey followed the phanlanxes of evil

Here she is suspended
And my Father givcs the order
Whoever doesn’t want to obeyWhoever doesn’t want to obey
Get ready to be disciplined

I ask my brothers and sisters
Let’s all agree
For this is to see if she can
Help us here

I ask my brothers and sisters
All, go about firming yourselvesAll, go about firming yourselves
For I have held it this far
But now I’m not going to hold it anymore

in A

in Bb



in C

in D

ue eu só vou dar cobertura
Aqueles que me obedecer
uem estiver na zombaria
A peia eu mando descer

ue há tempo foi avisado
E ninguém trata de obedecer
Mas quando estiver ardendoMas quando estiver ardendo
Ai é que eu quero ver

Meu pai eu vos agradeço
Por receber e compreender
A vós eu peço meu perdão
E agora um pouco eu hei de fazer

Aqui eu deixei essa planta
Foi para todos respeitar
Mas não quiseram me seguir
Seguiram as falanges do mal

Agora ela esta suspensa
E a ordem é meu Pai quem dá
uem não quiser obedeceruem não quiser obedecer
Se apronte para apanhar.

Eu peço aos meus irmãos
Vamos todos concordar
ue é para ver que ela possa
Aqui nos ajudar

Eu digo aos meus irmãos
Todos tratem de se firmarTodos tratem de se firmar
ue eu segurei ate aqui
Mas agora não vou mais segurar





in C

in G

in A



in D

in C

Dou viva Virgem Maria
E o Patriarca São José
Dou viva a meu Senhor Jesus
E vós segure a nossa fé

Vós segurai a nossa fé
No caminho para seguir
Fazendo o que o Mestre pedeFazendo o que o Mestre pede
E não querer interferir

É não querer interferir
Com as coisas mundanas
Jä que estamos na Doutrina
Vamos seguir o nosso plano

O nosso plano todos sabem
ue é seguir nesta luzue é seguir nesta luz
Andar direitinho neste chão
Para poder ter seu perdão

Para poder ter o perdão
É preciso ter amor
Tratar bem os seus irmãos
ue nem o Mestre se orgulhou

E para seguir a DoutrinaE para seguir a Doutrina
É andar dentro do plano
O nosso Mestre nos ensina
A não querer usar de mahna

Aqui eu peço o meu perdão
Pelos braços desta cruz
A minha Senhora Mãe
E ao meu Senhor JesusE ao meu Senhor Jesus



Eu sempre peço a meu Mestre
E ele sempre está me dando
Mas vós mesmo é quem me diz
Vai pedindo e eu vou te dando

Vai pedindo do que é bom
Para ti e teus irmãos
Para quando chegar no céuPara quando chegar no céu
Receber o santo perdão

Recebendo a salvação
De Jesus Cristo Redentor
Com o Divino Pai Eterno
E a Virgem Mãe abençoou

Recebendo a benção
Para ambos viver ao ladoPara ambos viver ao lado
Sempre lembrar de Jesus
E esquecer de pecado

in G



Cheguei a cassa do meu Mestre
Fui receber esta luz
Gracas a Deus que ja tinha
Uma ligacao com Jesus

Senti um grande medo
uando a miracao chegou
Nao sei como pediNao sei como pedi
Mas meu Mestre me firmou

Ai eu me desrendi
Entrei numa imensidao
Em vez de sentir meu coracao

Dai me veio conforto
Com prazer e alegria
Do Divino Pai EternoDo Divino Pai Eterno
De Jesus e a Virgem Maria

in C

in D



Cheguei a cassa do meu Mestre
Fui receber esta luz
Gracas a Deus que ja tinha
Uma ligacao com Jesus

Senti um grande medo
uando a miracao chegou
Nao sei como pediNao sei como pedi
Mas meu Mestre me firmou

Ai eu me desrendi
Entrei numa imensidao
Em vez de sentir meu coracao

Dai me veio conforto
Com prazer e alegria
Do Divino Pai EternoDo Divino Pai Eterno
De Jesus e a Virgem Maria

in G



in A

Meu Pai a vos eu peco
Livrai-me da escuridao
Eu quero estar com vos
Meu Pai eu quero o esu clarao

Peco que vos me defenda
De inveja e olhao
Eu peco que Vos quebreEu peco que Vos quebre
Como se quebra grao no pilao

Eu peco a Sao Miguel
A todos anjos guardioes
Para serem meus guarda costas
Para que eu possa limpar o salao

Limpar de todas maldades
Falsidade e traicaoFalsidade e traicao
Para que se limpe o trono 
Para que sente meu Sao Joao



in G

Meu Pai a vos eu peco
Livrai-me da escuridao
Eu quero estar com vos
Meu Pai eu quero o esu clarao

Peco que vos me defenda
De inveja e olhao
Eu peco que Vos quebreEu peco que Vos quebre
Como se quebra grao no pilao

Eu peco a Sao Miguel
A todos anjos guardioes
Para serem meus guarda costas
Para que eu possa limpar o salao

Limpar de todas maldades
Falsidade e traicaoFalsidade e traicao
Para que se limpe o trono 
Para que sente meu Sao Joao



in Am



39. Advertençia    
Padrinho Valdete

Vou seguindo
Esta doutrina
De brilhantes pedras finas
Assim o Mestre falou

Pra seguir
Nesta doutrina
De brilhiantes pedras finasDe brilhiantes pedras finas
É preciso ter amor

Meus irmãos
Estou dizendo
ue o Mestre
Já falou

Vamos parar
Com estas brigasCom estas brigas
Vamos deixar desta intriga
O Mestre assim não ensinou

Ele ensina
É direitinho
Mais ninguem segue o caminho
É porque nao tem amor

Meus irmãosMeus irmãos
Prestem atenção
Vamos perdoar nossos irmãos
Assim o Mestre ensinou

Vamos seguir
Bem contente
Para poder lá na frente
Receber de nosso SenhorReceber de nosso Senhor

ue o Cristo
Lá na cruz
Na pessoa de Jesus
Os enimigos perdoou 

I keep following
is doctrine
Of shining precious stones
Like the Master said

To follow
In this doctrine
Of shining precious stonesOf shining precious stones
It’s necessary to have love

My brothers and sisters
I am saying
at the Master
Already said

Let’s stop
With these fightsWith these fights
Let’s leave this intrigue
e Master did not teach us like this

He teaches
It is exactly right
But nobody follows the path
It’s because they don’t have love

My brothers and sistersMy brothers and sisters
Pay attention
Let’s forgive our brothers
Like the Master taught

Let’s follow
Very content
To be able there in front
Receive our LordReceive our Lord

For the Christ
ere on the cross
In the person of Jesus
Forgave the enemies 
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