
Divino Pai Eterno
O seu mundo veio e formou
O seu mundo veio e formou 
E habitou, e habitou
Com toda criação
Com toda criação,
Com oCom o Vosso amor
Deixou e levou

E tão distante ficou
E tão distante ficou
Olhando a sua criação
Olhando a sua criação 
Com o Vosso brilho do amor
Com oCom o Vosso brilho 

The Divine Eternal Father
Came and formed His world
Came and formed His world
And dwelled and dwelled
With all of creation
With all of creation
WWith Thy love
Left it and took it

And remained so distant
And remained so distant
Looking upon His creation
Looking upon His creation
With Thy brilliance
WWith Thy brilliance of love



Deus aonde está
Aonde está
Aonde está
Aonde está
Aonde está
Com tanta altura
Com tanta altura Com tanta altura 
Com o Vosso brilho
Com o Vosso brilho
De formosura 

God where He is
Where He is
Where He is
Where He is
Where He is
With so much height
WWith so much height
With Thy brilliance
With Thy brilliance
Of beauty



Do sol vos nasce a luz,
Neste azul que faz pasmar. 
Vós sois a lua e sois Rainha,
Vós sois o brilho, Vós sois o brilho
Vós sois o brilho e flor do mar. 

Eu vou seguindo nessa estrada,
Nesta casa Nesta casa chegarei.
Esta é a casa da verdade
Que neste mundo, que neste mundo,
Que neste mundo eu encontrei.

No coração trago a firmeza
E no Divino, nas alturas,
Esta é a casa da verdade,
É um pÉ um primor, é um primor,
É um primor de formosura.

From the sun is born the light,
In this blue that inspires awe. 
You are the sun and you are the Queen,
You are the brilliance, You are the brilliance
You are the brilliance and the flower of the sea 

I am following in this path,
In this house I will aIn this house I will arrive.
This is the house of the truth
That in this world, that in this world,
That in this world I found

In the heart I bring firmness
and in the Divine, in the heights,
This is the house of the truth,
It is a splendoIt is a splendor, it is a splendor,
It is a splendor of beauty



De quem Cristo nasceu
Da Virgem Mãe bendita, 
da Virgem Mãe bendita,
da Virgem Mãe bendita. 

A quem Deus deu todo poder
À Virgem mãe bendita,
ÀÀ Virgem Mãe bendita,
À Virgem Mãe bendita.

Em Vosso trono
Jesus vos colocou,
a Virgem Mãe bendita,
a Virgem Mãe bendita.

Como Rainha perpétua
O Divino O Divino Pai Vos coroou
À Virgem Mãe bendita,
À Virgem Mãe bendita

From whom Christ was born
From the blesed Virgin Mother
From the blesed Virgin Mother
From the blesed Virgin Mother

To whom God gave all power
To the blessed Virgin Mother
TTo the blessed Virgin Mother
To the blessed Virgin Mother

In Thy throne
Jesus placed Thee
The blessed Virgin Mother
The blessed Virgin Mother

As perpetual Queen
The Divine The Divine Father crowned Thee
The blesed Virgin Mother
The blessed Virgin Mother
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in C low

in C high

in G



São seis horas do dia
Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar 
Que tudo que nós precisa
Nosso Pai e nossa Mãe é quem nos dá. 

São sete horas do dia
Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar
Que tudo que nós pQue tudo que nós precisa
Nosso Pai e nossa Mãe é quem nos dá.

São oito horas do dia
Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso Pai e nossa Mãe é quem nos dá.

São nove horas do dia
Nosso Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso Pai e nossa Mãe é quem nos dá.

São dez horas do dia
Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso Pai e nossa Mãe é quem nos dá.

São onze horas do diaSão onze horas do dia
Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar
Que tudo que nós precisa
Nosso Pai e nossa Mãe é quem nos dá.

São doze horas do dia
Nosso Pai e nossa Mãe vamos amar
É quem nos guarda e nos defende
E é quem nos livra de todo malE é quem nos livra de todo mal.

It is the sixth hour of the day
Our Father and Mother, let’s love them
For our Father and Mother
Are who give us everything we need

It is the seventh hour of the day
Our Father and Mother, let’s love them
FFor our Father and Mother
Are who give us everything we need

It is the eighth hour of the day
Our Father and Mother, let’s love them
For our Father and Mother
Are who give us everything we need

It is the ninth hour of the day
Our Our Father and Mother, let’s love them
For our Father and Mother
Are who give us everything we need

It is the tenth hour of the day
Our Father and Mother, let’s love them
For our Father and Mother
Are who give us everything we need

It is the elIt is the eleventh hour of the day
Our Father and Mother, let’s love them
For our Father and Mother
Are who give us everything we need

It is the twelfth hour of the day
Our Father and Mother, let’s love them
They are who guard and defend us
And who deliAnd who deliver us from evil



in Am

Senhora Mãe Santíssima
O Vosso filho Ela mandou 
Está na frente da estrada
Para quem Lhe acompanhar. 

Para quem Lhe acompanhar
Com fé e alegria
PPara a santíssima casa Dela
Ela espera todo dia.

Ela espera todo dia
O Divino Pai chamar
Para a santíssima casa Dela
Todo filho lá chegar.

Todo filho lá chegar
E Ela a todos E Ela a todos receber
Para dar a santa glória
Àquele que merecer.

Most Holy Lady Mother
She sent Thy Son
He is at the front of the path
For those who accompany Him

For those wh accompany Him
With faith and joy
TTo Her most holy house
She awaits every day

She awaits every day
For the Divine Fsather to call
So that all sons can arrive there
At Her most holy house

So that all sons can arrive there
And so thAnd so that She can receive everyone
To give the holy glory
To those who are deserving



in Bm
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in C low

in C high



in G

Tenho prazer 
E vivo com alegria, 
Junto da Senhora Mãe,
A Santíssima Virgem Maria. 

Minha Senhora Mãe,
A Santíssima Virgem Maria,
Aqui eu viAqui eu vivo neste mundo
Até chegar o meu dia.

Quando o sol se esconde
Fica Vós com o Vosso brilho,
É da minha Senhora Mãe,
A Santíssima Virgem Maria.

I have pleasure
And live with joy
Next to the Lady Mother
The Most Holy Virgin Mary

My Lady Mother
The Most Holy Virgin Mary
HeHere I live in this world
Until my day arrives

And when the sun hides
And Thou remain with Thy brilliance
This belongs to my Lady Mother
The Most Holy Virgin Mary



in Am

Praised be our Mother
And our Father who raised us
Never again will I forget
My Divine Savior

Jesus Christ is on the Earth
It was God in Heaven who sent Him
FFor Him to come teach us
The doctrine of our Savior

Everyday He teaches us
And makes an effort for us to arrive
But Thy sons are rebellious
Because they don’t want to believe

Louvada seja a nossa Mãe
E o nosso Pai que nos criou 
Eu nunca mais hei de esquecer
Do meu divino Salvador. 

Jesus Cristo está na terra
Foi Deus do céu foi quem mandou
PPara Ele vir nos ensinar
A doutrina do Salvador.

Todo dia Ele nos ensina
E faz esforço para nós chegar
Mas Vossos filhos estão rebeldes
Porque não querem acreditar.



in Bm

Praised be our Mother
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Jesus Christ is on the Earth
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Vamos amar ao nosso Pai,
Que ele nos tem tanto amor.
O Vosso brilho em nós derrama,
Oh! meu Divino Redentor. 

Vamos amar à nossa Mãe,
Que nós devemos bem amar,
AA Vossa graça em nós derrama,
Nos apresenta ao nosso Pai.

Vamos amar ao Vosso Filho
Nos apresenta a nossa Mãe,
Com o Vosso divino carinho
Em cima de nós espalha.

Let’s love our Father
Because He has so much love for us
Thy brilliance is shed upon us
My Divine Redeemer

Let’s love our Mother
For we should love her greatly
TThy grace is shed upon us
And She presents us to our Father

Let’s love Thy Son
Who presents us to our Mother
With Thy Divine tenderness
Which He spreads upon us

in G



Vamos ter amor, vamos ter amor,
Vamos ter amor a quem nos ensina. 
Vamos ter amor, vamos ter amor,
Vamos ter amor a quem nos ensina. 

Vamos ter amor, vamos ter amor
A quem nos ensina e é nossa guia.
VVamos ter amor, vamos ter amor
A quem nos ensina e é nossa guia.

Meu Soberano Pai 
Foi quem mandou,
Mais a Divina Mãe, 
Jesus Filho de Maria.

Meu Soberano Pai 
FFoi quem mandou,
Mais a Divina Mãe com seu resplendor
Jesus, Filho de Maria.

Let’s have love, let’s have love
Let’s have love for the one who teaches us
Let’s have love, let’s have love
Let’s have love for the one who teaches us

Let’s have love, let’s have love
For the one who teaches us, He is our guide
LetLet’s have love, let’s have love
For the one who teaches us, He is our guide

My Sovereign Father 
Was who sent
With the Divine Mother
Jesus, Son of Mary

My Sovereign Father
WWas who sent
With the Divine Mother with Her resplendence
Jesus, Son of Mary

in C
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in D



Quem nos deu este prazer
Recebemos com alegria 
Louvado seja Deus
E Jesus, filho de Maria. 

Ele foi quem nos deu
E a nossa Mãe foi quem mandou
LouLouvado seja Deus
E o nosso Mestre que nos ensinou.

Deus do céu nos manda o pão
E a nossa Mãe para nos criar
Louvado seja Deus
E o nosso Mestre para nos ensinar.

Who gave us this pleasure
We receive Him with joy
Praised be God
And Jesus Son of Mary

He was who gave us
Our Mother was who sent us
Praised be GodPraised be God
And our Master who taught us

God in Heaven sends us the bread
And our Mother to raise us
Praised be God
And our Master to teach us

in C
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in D



in C

Senhora Mãe Santíssima,
O seu jardim Deus preparou. 
Colocou seu bento filho,
Ela é a árvore, e ele a flor.

O Divino Pai Eterno
Todo poder a Vós vos dá.
PPara ensinar os Vossos filhos,
Aquele que procurar.

Senhora Mãe Santíssima,
Senhora de todo poder,
Seu bento Filho é uma flor,
Para sempre resplandecer.

Lady Most Holy Mother
God prepared Thy garden
In it He placed His blessed Son
She is the tree and He is the flower

The Divine Eternal Father
He gives all power to Thee
TTo teach thy chlidren
Those who seek

Lady Most Holy Mother
Lady of all power
Thy blessed Son is a flower
Resplendent forever



in D

Senhora Mãe Santíssima,
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in A

Vamos dar louvor, vamos dar louvor
A quem este ensino nos deu 
Ao Divino Pai que é soberano
Mais a Virgem Mãe e o filho Seu. 

Vamos ter amor, vamos ter amor
A quem este ensino nos deu
Ao Divino Ao Divino Pai que é soberano
Mais a Virgem Mãe e o filho seu.

Louvado seja o nosso Pai
A nossa Mãe e o filho seu
Vamos dar louvor, vamos dar louvor
Vamos ter amor a quem nos deu.

Let’s give praise, let’s give praise
To whom gave us these teachings
To the Divine Father who is sovereign
And the Virgin Mother and her Son

Let’s have love, let’s have love
To whom gave us these teachings
TTo the Divine Father who is sovereign
And the Virgin Mother and her Son

Praised be our Father
Our Mother and her Son
Let’s give praise, let’s give praise
Let’s give love to whom gave to us



in G

Vamos dar louvor, vamos dar louvor
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Mais a Virgem Mãe e o filho Seu. 

Vamos ter amor, vamos ter amor
A quem este ensino nos deu
Ao Divino Ao Divino Pai que é soberano
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in C

Vamos amar, vamos amar,
à nossa Mãe vamos ter amor. 
Quem ama a nossa Mãe,
Ela enche seu coração de todo primor. 

O meu supremo Pai
É o nosso soberano Senhor.
VVamos amar a nossa Mãe mais nosso Pai
Para Eles nos livrar de todo esse terror.

O Vosso filho está na terra
Ele é o nosso Mestre ensinador
Vai andando em passo em passo
Com seu coração cheio de amor.

Let’s love, let’s love
Let’s hae love for our Mother
Whoever loves our Mother
She fills ihs/her heart with all splendor

Oh my Supreme Father
He is our Sovereign Lord
LetLet’s love our Mother and our Father
For Him to deliver uys from all terrors

Thy Son is on the Earth
He is our Master teacher
He keeps walking step by step
With His heart full of love



in C

O nosso Pai é divino, é soberano,
É supremo, é amantíssimo, é criador. 
Eu peço ao nosso Pai
Para no meu coração 
Me dai conforto e daime amor 

A nossa Mãe é divina, é soberana
PPor todos Vossos filhos Ela roga e tem amor.
Eu peço a nossa Mãe
Para no meu coração 
Me dai conforto e dai-me amor.

Jesus Cristo é divino, é soberano
Padeceu, morreu na cruz por vosso amor
Eu peço a Jesus Cristo
PPara no meu coração 
Me dai conforto e dai-me amor.

Our Father is Divine and sovereign
He is supreme, most beloved Creator
I ask our Father
In my heart
To give me comfort and give me love

Our Mother is divine and sovereign
FFor all Thy sons She prays and has love
I ask our Mother
In my heart
To give me comfort and give me love

Jesus Christ is divine and sovereign
He suffered, died on the cross for Thy love
I ask Jesus Christ
In In my heart
To give me comfort and give me love



in D
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in Am

O nosso Pai foi quem mandou
A nossa Mãe recebeu
Que foi para este dia
Que Jesus Cristo nasceu. 

Ele nasceu neste dia
Para vir nos ensinar
PPela estrada que viemos
Por ela nós temos que voltar.

Cantemos, todos cantemos
Com amor e com alegria,
Quem mandou nos ensinar
Foi a sempre Virgem Maria.

Todos seres se alegram
Em Em ver nascer Jesus,
Com esta divina estrela
Que veio nos dar a santa luz.

Our Father was who sent
For our Mother to receive
Because it was on this day
That Jesus Christ was to be born

He was born on this day
To come teach us
WWe must return
By the road whence we came

Let’s sing, let’s all sing
With love, with joy
Who ordered that we all be taught
Was the Ever Virgin Mary

All beings rejoice
In seeing In seeing Jesus born
With this divine star
Who came to give us the holy light



in Bm
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Do astral, astral
Da onde vem todo ensino 
De Jesus Cristo Redentor
Para seguir o seu destino. 

Quem segue nesta estrada
Deus lhe dá a santa luz
De De Jesus Cristo Redentor
Para sempre, amém, Jesus

Tem a sempre Virgem Maria
Para sempre acompanhar
Até a santa casa Dela
Até quando lá chegar.

Quem bem trabalha neste mundo
Tem nossa Mãe para colher
FFaz a entrega para o Divino
Para um dia receber.

in C



From the astral, astral
From where all teachings come 
From Jesus Christ the Redeemer
To folow His destiny

Who follows on this path
God gives him the holy light
Of Of Jesus Christ the Redeemer
Forever amen Jesus

We have the Ever Virgin Mary
To always accompany
Up to her holy house
Until we arrive there

Those who truly work in this world
Have our Mother to gather them
SuSurrender yourself to the Divine
To be able to receive one day

in D



I received this song
OIn the line of the astral
With love, with joy
To sing here today

My Mother is so beautiful
Sovereign and divine
It is She who sends It is She who sends 
These teachings to us

She sends these teachings
For us to learn
To follow in this path
And for us to know to give thanks

Jesus Christ the Redeemer
Son of theSon of the Virgin Mary
Is who gives us the holy light
And is who guides us in this path

Este cântico eu recebi
Na linha do astral 
Com amor e com alegria
Para hoje aqui cantar. 

A minha Mãe é tão formosa
Soberana e é divina
É Ela é quem nos mandaÉ Ela é quem nos manda
Para nós estes ensinos.

Ela manda estes ensinos
Para nós bem aprender,
Para seguir nesse caminho
E nós saber Lhe agradecer.

Jesus Cristo Redentor,
Filho daFilho da Virgem Maria,
É quem nos dá a santa luz
E nessa estrada é quem nos guia.

in F
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in D



in C

in D

Estou aqui
Que minha Mãe me mandou 
Dentro desta casa
De um bom Mestre ensinador. 

É um tesouro
Aqui aonde estou
DaDa Virgem Mãe puríssima
E de Jesus Cristo Redentor.

Jesus Cristo
É o nosso protetor
Com a Virgem Mãe puríssima
E o nosso Pai Criador.

I am here
Because my Mother sent me
Within this house
Of the good Master teacher

This is a treasure
Here where I am
FFrom the most pure virgin Mother
From Jesus Crist the Redeemer

Jesus Christ
He is our protector
With the most pure virgin Mother
And our Father Creator



O nosso Mestre nos ensina
É para nós acompanhar 
Faz esforço para nós ir
Não é para nós ficar. 

Jesus Cristo é quem nos manda,
Jesus Cristo é quem nos dá
Mandou o nosso MestMandou o nosso Mestre
Aqui para nos ensinar.

Trabalhemos nesta estrada
Para nós se limpar,
Pra ter a luz do resplendor,
Para todos enxergar.

A nossa Mãe é soberana
Nas alturas onde Ela estáNas alturas onde Ela está
Mais o Vosso eterno filho
Para sempre nos guiar.

in Am

Our Master teaches us
For us to accompany Him
He makes effort for us to go
We are not to stay behind

Jesus Christ is who sends us
Jesus Christ is who gives us
He sent our MasterHe sent our Master
Here to teach us

We work on this path
To cleanse ourselves
To have the light of resplendence
For everyone to perceive

Our Mother is sovereign
In the heights wheIn the heights where She is
She sent Thy Eternal Son
To guide us forever
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É para nós acompanhar 
Faz esforço para nós ir
Não é para nós ficar. 

Jesus Cristo é quem nos manda,
Jesus Cristo é quem nos dá
Mandou o nosso MestMandou o nosso Mestre
Aqui para nos ensinar.

Trabalhemos nesta estrada
Para nós se limpar,
Pra ter a luz do resplendor,
Para todos enxergar.

A nossa Mãe é soberana
Nas alturas onde Ela estáNas alturas onde Ela está
Mais o Vosso eterno filho
Para sempre nos guiar.
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Trabalhemos, trabalhemos
Acompanhemos este Poder 
O que Ele nos ensina
Tem nossa Mãe para receber. 

O que Ele nos ensina
É com firmeza e tem amor
A sempA sempre Virgem Maria
Foi Ela quem Lhe ensinou.

A nossa Mãe mais Jesus Cristo
A Ele lhe ordenou
Para cumprir esta missão
Como Mestre ensinador.

Jesus Cristo é divino
Mais nossa Mãe tão podeMais nossa Mãe tão poderosa
O nosso soberano Pai
É quem nos dá a santa glória.

Let’s work, let’s work
Let’s accompany this power
What he teaches us
Our Mother will receive

What He teaches us
Is with firmness and with love
The EThe Ever Virgin Mary
It was She who taught it to Him

Our Mother with Jesus Christ
Ordered Him(Mestre Irineu)
To complete this mission
As Master Teacher

Jesus Christ is divine
But our Mother is also pBut our Mother is also powerful
Our Sovereign Father
Is who gives us the glory
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We live in this kingdom
With Thy protection
For our Mother entrusted me
To teach my brothers 

My Mother, my Queen
Has love for Thy sons
My MotheMy Mother, my Quen
Is who gives me total worth

I keep foloowing, keep following
In the same direction
With our protectress
The Lady of Conception

Our Father gives us comfort
FFor us to accompany 
And for all of us to learn
What He teaches us

Vivemos neste reinado
Com a Vossa proteção
Que a nossa Mãe Lhe entregou
Para ensinar os seus irmãos. 

Minha Mãe, minha Rainha
Aos Vossos filhos Vós tem amor
Minha MãMinha Mãe, minha Rainha
É quem nos dá todo valor.

Vai seguindo, vai seguindo
Com a mesma direção
Com a nossa protetora
A Senhora da Conceição.

O nosso Pai nos dá o conforto
PPara nós acompanhar
E todos nós aprender
O que Ele nos ensinar.



Sou eu, sou eu, sou eu
Que minha Mãe me mandou 
Para mim viver aqui
Com meu Mestre ensinador. 

Eu encostado ao meu Mestre
Junto à minha Mãe estou,
Junto a Junto a Jesus Cristo
E ao nosso Pai Criador.

Este planeta que nos guia
É quem nos traz todo primor
Da nossa Mãe e de Jesus Cristo
E do nosso Pai que nos mandou.

Soberano é o nosso Pai
E E Jesus Cristo Redentor
E a Virgem Mãe Puríssima
E o nosso Mestre ensinador.

Our Mother She is Queen
And She shows Her power to everyone
With Thy divine virtues
For everyone to know

Our Mother She sends
Everyone nourishment
WWith Thy divine virtues
For the great and the small

Our Mother She sends us
Everything we need
And each of us only receives
The amount we deserve

Our Mother She sent 
Our Master to teaOur Master to teach us
She teaches all of us
To defend ourselves from all evil
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I am, I am, I am
Because my Mother sent me
For me to live here
As Master Teacher

Next to my Master
I am with my Mother
WWith Jesus Christ
And our Father Creator

This planet that guides us
Is who brings all splendors
From our Mother and from Jesus Christ
From our Father that sent them to us

Sovereign is our Father
And And Jesus Christ the Redeemer
And the most pure virgin Mother
And our Master teacher
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Quem nos dá esta luz
É para nós acompanhar 
E seguir neste caminho,
E seguir neste caminho
Para com Ele lá chegar. 

Esta é a flor
Do bDo brilho do amor,
A minha Mãe foi quem mandou
A minha Mãe foi quem mandou
Com a luz do resplendor.

O meu divino Pai
Foi quem Lhe acompanhou
E aqui Lhe colocou,
E aqui Lhe colocouE aqui Lhe colocou
Como Mestre ensinador.

As pétalas desta flor
É o divino Pai quem dá.
É a flor que mais brilha
É a flor que mais brilha
No reino do astral.

Who gave us this light
We must acompany Him
And to follow this path
And to follow this path
To arrive there with Him

This is the flower
Of the bOf the brilliance of love
My Mother was who sent it
My Mother was who sent it
With the light of the resplendence 

Oh my Divine Father
Was who accompanied Him
And placed Him here
And placed Him heAnd placed Him here
As Master teacher

It is the Divine Father 
Who gives the petals of this flower
Is the flower that shines most
Is the flower that shines most
In the kingdom of the astral
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Me deram este cântico
Para mim aqui cantar. 
Este cântico eu recebi
Da Condessa Siris Beija Mar. 

Eu canto e me alegro
Em ver todos cantar
Este cântico divinoEste cântico divino
Que eu recebi (lá) no astral.

Eu digo a meus irmãos,
Filhos da Virgem Maria,
Que é preciso trabalhar
Assim toda hora e todo dia.

Trabalhemos meus irmãos
PPara todos receber
Que do sol e que da lua
É de onde vem todo poder.

They gave me this song
For us to sing here
This divine song
Of Countess Cires Beija-mar

I sing and rejoice
In seing everyone singing
This divine canticleThis divine canticle
That I received there from the astral

I say to my brothers
Children of the Virgin Mother
That it is necessary to work
Like this every hour and every day

We work my brothers 
FFor everyone to receive
For it is from the Sun and from the Moon
That all power comes
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I am at the foot of this Cross
My Master placed me
This Cross is Divine
It is of Jesus Christ the Redeemer

In this Divine Cross
In it is the holy light
WWith all Thy beings
That accompany Jesus

We have the Ever Virgin Mary
With the light of the resplendence 
With Thy divine virtues
Besides Jesus Christ the Redeemer

Our most beloved Father
WWith Thy light iluminating
Watching Thy Children
Thou art divine and sovereign

Estou ao pé deste Cruzeiro
Meu Mestre me colocou, 
Este Cruzeiro é divino
É de Jesus Cristo Redentor. 

Neste divino Cruzeiro
Nele está a santa luz
Com todos osCom todos os Vossos seres
Que acompanham Jesus.

Tem a sempre Virgem Maria
Com a luz do resplendor,
Com Vossas divinas virtudes
Mais Jesus Cristo Redentor.

O nosso Pai amantíssimo
Com aCom a Vossa luz alumiando
Olhando para os vossos filhos
Vós sois divino e soberano.
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Hinário eu vou cantar
Em louvor, em louvor. 
Hinário eu vou cantar
Em louvor, em louvor. 

Jesus Cristo Redentor
Ele é meu protetor,
Manda eu cantar hináManda eu cantar hinário
Em louvor, em louvor.

A sempre Virgem Maria,
Minha Mãe e protetora,
Manda eu cantar hinário
Em louvor, em louvor.

O meu divino Pai
Onipotente é COnipotente é Criador
Nos banha com Vossas virtudes
Vamos dar louvor, vamos dar louvor.

I am going to sing the hinario
In praise, in praise
I am going to sing the hinario
In praise, inpraise

Jesus Christ the Redeemer
He is my protector
He ordeHe orders me to sing the hymnal 
In praise, in praise

The Ever Virgin Mary
My Mother and protectress
She orders me to sing the hinario
In praise, in praise

Oh my Divine Father
Omnipotent and COmnipotent and Creator
Bathe us with Thy virtues
Let’s give praise, let’s give praise
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Reluz o brilho na floresta
Que a Vossa luz faz resplandecer. 
Quem me trouxe tem amor
E quem me trouxe tem poder. 

Estamos dentro da batalha
Temos um defensor para nos defender
Quem me tQuem me trouxe tem amor
E quem me trouxe tem poder.

Tem a sempre Virgem Maria
Para sempre nos fortalecer.
Quem me trouxe tem amor
E quem me trouxe tem poder.

Brilliance sparkles in the forest
For Thy light makes it shine
Who brought me has love
And who brought me has power

We are in a batle
We have a defender to defend us
Who bWho brought me has love
And who brought me has power

We have the Ever Virgin Mary
To always strengthen us
Who brought me has love
And who brought me has power



Do infinito, no astral
A Vossa luz faz as estrelas brilhar
Todas são luzes dos seres divinos
Que aqui nos amostra o poder aonde está.

Esta estrela luz dourada que nos guia
É Jesus Cristo Redentor, 
Filho daFilho da Virgem Maria 
Com Vosso poder nos dá estes ensinos
Para nós aprender com amor, com alegria.

Esta luz prateada que nos brilha
Ela é divina, é da sempre Virgem Maria
Que Ela é Mãe, senhora de todos ensinos,
Manda Vos ensinar a todos Vossos filhos.

From the infinity of the astral
Thy light makes the stars shine
All lights of divine beings 
That here show us the power where it is

This golden star light that guides us
Is Jesus Christ the Redeemer 
Son of theSon of the Virgin Mary
With Thy power give us these teachings
For us to learn with love, with joy

This silver light that guides us
Is divine from the Ever Virgin Mary
For She is the Mother, lady of all teachings
She sent Thee to teach all Thy sons

in Am
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O Mestre que me ensina
Para eu bem aprender
Para eu ter amor,
Para eu ter amor. 

A minha Mãe é divina
Todos ensinos a Vós Vos dá
EE Vós aprendeu
Para nos ensinar.

A minha Mãe é divina,
Ela é Rainha no mar.
Estremece a terra
E balanceia o mar.

O meu Pai é divino,
Não sai do Seu lugaNão sai do Seu lugar.
A terra é quem gira
Para nos amostrar.

The Master that teaches me
For me to learn well
For me to have love
For me to have love

My Mother is divine
She gives Thee all teachings to give us
AndAnd You are able to learn
To be able to teach us

My Mother is divine
She is the Queen of the sea
The Earth trembles
And the sea shakes

My Father is divine
He does not leHe does not leave His place
The Earth is what spins
To show us
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Estamos todos trabalhando
Perante este poder 
Cada qual que tem um dom
Conforme o que merecer. 

A porta está aberta
Deste divino poder.
EnEnxerga quem procura
E quem não procura não vê.

Saí a procurar
Este poder superior,
Sou filho da minha Mãe
E dentro desta casa eu sou.

We are all working
Before this power
Each one who has a gift
According to their merit

The doors are open
To this divine power
Those who seek perceiThose who seek perceive
Who does not seek does not see

I went out to seek
This superior power
I am a son of my Mother
Within this house I am
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Estou na terra, estou na terra
Minha Mãe é quem domina 
Ela é minha protetora,
Ela domina e é Rainha. 

Este divino poder
O divino Pai talhou
PPara a sempre Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor.

Todos filhos que a Vós procura
Vós recebe como Mãe
E apresenta ao nosso Pai
Com Vossas divinas virtudes.

O Mestre que me ensina
PPara eu bem agradecer e ter amor
É quem nos dá esta luz
Do divino resplendor.

I am on the Earth, I am on the Earth
My Mother is who dominates
She is my protectress
She dominates and is Queen

This divine power
That the divine Father tailored 
FFor the Ever Virgin Mary
And Jesus Christ the Redeemer

All children that seek Thee
You receive as Mother
And present them to our Father
With Your divine virtues

The Master that teaches me
FFor me to thank well and to have love
Is who gives us this light
Of divine resplendence 
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A sempre Virgem Maria
Ela é rainha das flores, 
É quem nos dá este conforto,
No coração nos dá o amor. 

Jesus Cristo o Vosso filho
E filho do Onipotente
É quem nos dá estes ensinosÉ quem nos dá estes ensinos
E Ele é o rei da ciência.

O divino Pai Eterno
Do universo é criador
Tem amor a todos filhos
Mas todos filhos não tem amor.

The Ever Virgin Mary
She is Queen of flowers
She is who gives this comfort
She gives us love in our hearts

Jesus Christ, Your son
Is the son of the Omnipotent
He is who He is who gives us these teachings
And He is King of wisdom

The Divine Eternal Father
He is the creator of the universe
He has love for all children
But all children don’t have love
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in Am

Agora mesmo eu recebi
Deste jardim esta formosa flor 
Com todo amor, com todo amor,
Com todo amor, com todo amor. 

Segue os teus passos eu vou te ensinando
Cada vez a mais, vou te mostrando
Se me pediSe me pedires, se me pedires
Se me pedires eu vou te dando.

A Virgem Maria vem acompanhando,
Com esta divina luz, vem alumiando
Neste caminho, neste caminho,
Neste caminho do Espírito Santo.

Right now I received
In this garden this beautiful flower
With total love, with toatl love
with total love, with total love

Follow your steps as I keep teaching you
Each time I keep showing you more
If If you ask me, if you ask me
If you ask me, I will keep giving you

The Virgin Mary keeps accompanying
With this divine light illuminating
In this path, in this path
In this path of the Holy Spirit



in Am low

O mar cresce e a terra baixa
Em diversas partes do universo. 
Os filhos que habitam nela
Reclamam (em) sair da terra. 

A sempre Virgem Maria,
Como Mãe a consolar
Que Deus é um pai divinoQue Deus é um pai divino
Muda para outro lugar.

Ela diz para todos filhos
Para todos se conformar
Que Deus foi quem A fez
É quem pode desmanchar.

The sea grows and the land sinks
In diverse parts of the universe
The children that live in it
Complain for having to leave the Earth

The Ever Virgin Mary
As a Mother who consoles with love
FFor God is a Divine Father
He moves us to another place

She says to all children
For all to conform themselves
Because God was who made (the Earth)
He is who can take it apart
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in Em

Todos devem procurar
Ter firmeza e ter amor, 
O que o Mestre nos ensina
A minha Mãe foi quem mandou. 

O Mestre, Ele ensina
Para todos seus irmãos
Bem Bem gravar e ter firmeza
Dentro do coração.

O mestre, Ele ensina
Para bem se ter amor,
Bem gravar e ter firmeza
Em nosso Pai Criador.

All must seek
To have firmness and to have love
When the Master teaces us
My Mother was who sent this

The Master He teaches
All His brothers
TTo engrave well and have firmness
Within the heart

The Master teaches us
To really have love
Engrave well and have firmness
In our Father Creator
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My Mother was who sent this

The Master He teaches
All His brothers
TTo engrave well and have firmness
Within the heart

The Master teaches us
To really have love
Engrave well and have firmness
In our Father Creator



in C

O divino Pai mandou
O Vosso filho içar Vossa bandeira 
Em todo o universo
Com Vosso divino poder. 

A minha Mãe Lhe mandou
E amostra em todo universo
OO Vosso filho está na terra 
Ele é o verdadeiro.

Ele está na terra
Ele veio foi para ensinar
Aquele que for rebelde
Precisa disciplinar.

Com Vós eu comecei
E agora eu E agora eu vou terminar,
Com Jesus para sempre
Meu Mestre para ensinar.

The Divine Father ordered
Your Son to lift Your banner
In all the universe
With Your divine power

My Mother ordered Him
To show in all the universe
YYour Son is on the Earth
He is the true (Son)

He is on the Earth
He came to teach
Those who are rebellious
Need to be disciplined

I began with You
NNow I am going to finish
With Jesus forever
My Master to teach



in Am high 

Sois Vós, sois Vós, sois Vós
Com o Vosso divino poder 
Que me dá força e dai-me amor
Conforme eu merecer. 

O divino Pai mandou
O Vosso filho lá das alturas
PPara Ele ensinar
A todo aquele que procura.

Essa instrução Ele tem
E mantém em Seu poder
De ensinar quem Lhe procura
Que não vai se oferecer.

Eu sempre a Vós eu peço
PPara eu saber Vos agradecer
Vós me dar os bons ensinos
E eu saber compreender.

You are, You are, You are
With Your divine power
That gives me strength and gives me love
According to what I deserve

The Divine Father sent
Your Son from there in the heights
FFor Him to come to teach
Everyone who seeks

He has this instruction
And keeps it within His power
To teach those who seek Him
Because He won’t offer Himself

I always ask You
So I can knSo I can know how to thank You
May You give me good teachings
So that I can know how to understand



in Am low 

Sois Vós, sois Vós, sois Vós
Com o Vosso divino poder 
Que me dá força e dai-me amor
Conforme eu merecer. 

O divino Pai mandou
O Vosso filho lá das alturas
PPara Ele ensinar
A todo aquele que procura.

Essa instrução Ele tem
E mantém em Seu poder
De ensinar quem Lhe procura
Que não vai se oferecer.

Eu sempre a Vós eu peço
PPara eu saber Vos agradecer
Vós me dar os bons ensinos
E eu saber compreender.

You are, You are, You are
With Your divine power
That gives me strength and gives me love
According to what I deserve

The Divine Father sent
Your Son from there in the heights
FFor Him to come to teach
Everyone who seeks

He has this instruction
And keeps it within His power
To teach those who seek Him
Because He won’t offer Himself

I always ask You
So I can knSo I can know how to thank You
May You give me good teachings
So that I can know how to understand



in C

A divina Mãe, Com Vosso olhar
E a Vossa luz, Em todo terrestre 
Leva às alturas, Em todo universo
A divina Mãe, Com o Vosso poder. 

A divina Mãe, Foi quem me deu
E dará para todos, Quem bem procurar.
LLeva às alturas, Com Vosso poder
E bem representa, ele ao nosso Pai.

Vamos amar, A Deus nas alturas
E a divina Mãe, Onde Ela está
Que Ela em nós derrama, As Vossas virtudes
Ela é para sempre, Para não faltar.

The Divine Mother, With your watch
And your light, Throughout the Earth
She takes (Him) to the heights, Of the universe
The Divine Mother, With Your power

The Divine Mother was who gave me
And will give everyone who truly seeks
She taShe takes (Him) to the heights With Your power
She surely presents Him to our Father

Let’s love, God in the heights
And the Divine Mother where She is
For She pours Your virtues on us
For She is forever, And will never fail us



in F#m

in Gm

A sempre Virgem Maria
Ela mandou eu cantar, 
Eu peço a Vós, como Mãe,
Para sempre me ensinar. 
Jesus Cristo Redentor
É o dono desta missão
É Ele é quem me ensinaÉ Ele é quem me ensina
Eu gravar Deus no coração.
Jesus Cristo Redentor,
Filho da Virgem Maria,
É quem nos dá a instrução
E para sempre é quem nos guia.

The Ever Virgin Mary
She ordered me to sing
I ask You as my Mother
To always teach me
Jesus Christ the Redeemer 
Is the owner of this mission
He is who teaHe is who teaches me
To incribe God on my heart
Jesus Christ the Redeemer
Son of the Virgin Mary
Is who gives us the instructions
And is who guides us forever



in Am

in Em

A sempre Virgem Maria
Ela mandou eu cantar, 
Eu peço a Vós, como Mãe,
Para sempre me ensinar. 
Jesus Cristo Redentor
É o dono desta missão
É Ele é quem me ensinaÉ Ele é quem me ensina
Eu gravar Deus no coração.
Jesus Cristo Redentor,
Filho da Virgem Maria,
É quem nos dá a instrução
E para sempre é quem nos guia.

The Ever Virgin Mary
She ordered me to sing
I ask You as my Mother
To always teach me
Jesus Christ the Redeemer 
Is the owner of this mission
He is who teaHe is who teaches me
To incribe God on my heart
Jesus Christ the Redeemer
Son of the Virgin Mary
Is who gives us the instructions
And is who guides us forever



in Gm

in Am



in Em

Vós sois baliza e sois baliza
Neste globo universal. 
Vós baixa o vento das alturas,
Dissolve a terra e fica em mar. 

Foi minha Mãe foi quem me deu
Para hoje aqui cantar.
Eu canto é com obediênciaEu canto é com obediência
Nesta noite de Natal.

Vejo meu Pai lá nas alturas
E o Vosso filho aonde está
Nos dando esta luz divina
E viva a noite de Natal.

You are a beacon, You are a beacon
In this universal world
You bring down the wind from the heights
Dissolving the Earth that becomes the Sea

It was my Mother who gave me
To sing here today
It is with obedience thIt is with obedience that I sing
On this Christmas Eve

I see my Father in the heights
Your Son where He is
Giving us this divine light
And viva Christmas Eve



in Gm

Vou seguindo, eu vou seguindo
E Vós vai me guiando. 
Eu com Vós, eu com Vós,
Para Vós ir me ensinando. 

Para Vós ir me ensinando
E eu bem aprender.
Eu comEu com Vós, eu com Vós,
Para nunca me esquecer.

Para nunca me esquecer
Do que Vós me ensinar.
Eu com Vós, eu com Vós,
Para sempre a Deus louvar

I keep following, I keep following
And  You keep guiding me
I with  You, I with  You
For You to keep teaching me

For  You to keep teaching me
And for me to truly learn
I with I with  You, I with  You
For me never to forget

For me never to forget
Of what You teach me
I with  You, I with  You
To always praise God



in Am

in Em



in Dm

Meu Pai foi quem me deu
Para mim esta missão. 
Eu digo a todos, eu digo a todos,
Que prestem bem atenção. 

De Vós eu recebi
Com amor no coração.
Estou aqui e viEstou aqui e vivo aqui,
Encostado ao meu irmão.

Esta estrela que nos guia,
De junto da Virgem Maria,
É quem me clareia esta luz
É dela é que me vem o dia.

Esta estrela que nos guia,
PPara eu bem reconhecer,
É da onde vem esta força
É deste divino poder.

My Father was who gave me
For me this mission
I say to everyone, I say to everyone 
To pay close attention

From  You I received
With love in my heart
I am heI am here and I live here
Next to my brothers

This star that guides us
It is from the Ever Virgin Mary
She is who brightens this light 
And it is from her that the day comes to me

This star that guides us
FFor me to truly recognize
It is from where this force comes
It is from this divine power



in Am

Meu Pai foi quem me deu
Para mim esta missão. 
Eu digo a todos, eu digo a todos,
Que prestem bem atenção. 

De Vós eu recebi
Com amor no coração.
Estou aqui e viEstou aqui e vivo aqui,
Encostado ao meu irmão.

Esta estrela que nos guia,
De junto da Virgem Maria,
É quem me clareia esta luz
É dela é que me vem o dia.

Esta estrela que nos guia,
PPara eu bem reconhecer,
É da onde vem esta força
É deste divino poder.

My Father was who gave me
For me this mission
I say to everyone, I say to everyone 
To pay close attention

From  You I received
With love in my heart
I am heI am here and I live here
Next to my brothers

This star that guides us
It is from the Ever Virgin Mary
She is who brightens this light 
And it is from her that the day comes to me

This star that guides us
FFor me to truly recognize
It is from where this force comes
It is from this divine power



in Gm

Pedi a Vós
E eu de Vós sempre a esperar, 
Agora eu recebi
Para sempre a vós louvar. 

Nós, neste mundo,
Precisa bem se firmar:
Na lua e nas estNa lua e nas estrelas,
E no Divino aonde está.

Vós sois divina,
De tudo tem para nos dar,
Representa nesta estrela
Para sempre nos guiar.

I asked  You
And am always waiting for You
Now I receive
To praise God forever

We in this world
Must firm ourselves
In the moon and in the staIn the moon and in the stars
And in the Divine where it is

You are divine
And have everything to give us
Represented in this star
To always guide us



in Am

in Em



in Am

Eu te dou, eu te dou
é com carinho e com amor. 
Eu te dou, eu te dou
é com carinho e com amor. 

Quem mandou, quem mandou,
foi a divina luz de amor.
Quem mandouQuem mandou, quem mandou,
foi a divina luz de amor.

Eu te digo para ti
e para aos outros tu dizer.
Eu te digo para ti
e para aos outros tu dizer.

Quem estiver dormindo acorde
que o tempo já que o tempo já chegou,
aquele que ficar dormindo
fica sem ter a luz de amor.

I give You, I give You
With tenderness and with love
I give You, I give You
With tenderness and love

Who sent, who sent
Was the divine light of love
Who sentWho sent, who sent
Was the divine light of love

I say to you 
And so you can tell the others
I say to you 
And so you can tell the others

Whoever is sleeping wake up
FFor the time has arrived
Whoever remains asleep
Will remain without the light of love



in Cm

Eu te dou, eu te dou
é com carinho e com amor. 
Eu te dou, eu te dou
é com carinho e com amor. 

Quem mandou, quem mandou,
foi a divina luz de amor.
Quem mandouQuem mandou, quem mandou,
foi a divina luz de amor.

Eu te digo para ti
e para aos outros tu dizer.
Eu te digo para ti
e para aos outros tu dizer.

Quem estiver dormindo acorde
que o tempo já que o tempo já chegou,
aquele que ficar dormindo
fica sem ter a luz de amor.

I give You, I give You
With tenderness and with love
I give You, I give You
With tenderness and love

Who sent, who sent
Was the divine light of love
Who sentWho sent, who sent
Was the divine light of love

I say to you 
And so you can tell the others
I say to you 
And so you can tell the others

Whoever is sleeping wake up
FFor the time has arrived
Whoever remains asleep
Will remain without the light of love



in G high

in A

in G low

A minha Mãe me engrandeceu
para eu, eternamente, vos agradecer. 
De quem sou eu, de quem sou eu,
de quem sou eu, de quem sou eu? 

Para o meu Divino Pai
todos os bons louvores a Vós eu Vos dar.
De quem sou euDe quem sou eu, de quem sou eu,
de quem sou eu, de quem sou eu?

My Mother exalted me
For me to thank You eternally
Of whom I am, of whom I am
Of whom I am, of whom I am

To my Divine Father
I will give You all good praises
Of whom I amOf whom I am, of whom I am
Of whom I am, of whom I am



in C

Bem louvada seja a nossa Mãe,
Bem louvada seja, vamos dar louvor. 
Bem louvada seja, bem louvada seja
A nossa Mãe que nos criou.

O Vosso Filho está no mundo
Com suas ovelhas, Ele é bom pastor.
Bem louBem louvado seja, bem louvado seja,
Bem louvado seja, vamos dar louvor.

Bem louvado seja o nosso Pai,
Bem louvado seja, vamos dar louvor.
Bem louvado seja, bem louvado seja
O nosso Pai que nos criou.

Rightly praised be our Mother
Rightly praised be, let’s give praise
Rightly praised be, greatly praised be
Our Mother who created us

Your Son is in the world
With His sheep, He is a good shephard
RightRightly praised be, greatly praised be
Rightly praised be, let’s give praise

Rightly praised be our Father
Rightly praised be, let’s give praise
Rightly praised be, greatly praised be
Our Father who created us



in C

A minha Mãe ensina o Vosso Filho,
Ensina Ele para Ele nos ensinar, 
Quem bem ouvir e prestar atenção 
            o que ele diz
Ela junto do pé dele Ela está. 

A minha Mãe nos manda estes primores
Com aleCom alegria e com amor Ela nos dá,
E todos nós presta atenção bem direitinho,
Esta alegria e este amor nunca faltar.

A todos nós ela mostra essas estrelas,
No firmamento para nós bem saber contar,
Qual a estrela que brilha mais no firmamento
É o Divino nas alturas aonde está.

My Mother teaches Your Son
Teaches Him so He can teach us
Whoever truly hears and pays attention 
            to what He says
She is right by their side 

My Mother sends us these splendors
WhiWhich She gives to us with joy and love
And we must pay attention very closely
So that we never lack this joy and love

To everyone She shows these stars
In the firmament for us to surely tell
The star that shines the most in the firmament
Is the Divine in the heights where He is



in Am

Sois Divina, sois Divina,
Sois Divina com o Vosso amor. 
Sois Divina, sois Divina,
Consagro em Vós este amor. 

Sois Divina, sois Divina,
Para todos amostra este amor.
Sois Divina Oh! Mãe DivinaSois Divina Oh! Mãe Divina,
Vós me apresenta esta flor.

Esta flor é pequenina,
Ela brilha em todo jardim.
É Divina, sois Divina,
Peço a Vós que brilhe a mim.

You are divine, You are divine
You are divine with Your love
You are divine, You are divine
I consecrate in You this love

You are divine, you are divine
To all She shows this love
YYou are divine Oh Divine Mother
You present me this flower

This flower is very little
She shines in every garden
She is divine, You are divine
I ask You to shine to me



in Am

Pedi licença a Mamãe
Para um presente eu te dar 
Da princesa Soloína,
Encantar, encantar 

Dou-te este presente, 
agora eu vou te dizer
que a pque a princesa Soloína
tem prazer, tem prazer.

Dentro deste jardim,
agora eu vou te mostrar,
uma flor pequenina
como brilha e faz brilhar

O brilho desta flor
agora agora vou te mostrar,
a princesa Soloína
encantar, encantar

I asked permission from Mother
For me to give you a present
From the Princess Soloina
To enchant, to enchant

I give you this present
Now I’m going to say to you
ThThat the Princess Soloina
Has pleasure, has pleasure

Within this garden
Now I’m going to show you
With a very little flower
How it shines and makes everything shine

The briliance of this flower
NNow I’m going to show you
The Princess Soloina
To enchant, to enchant



in Cm

Pedi licença a Mamãe
Para um presente eu te dar 
Da princesa Soloína,
Encantar, encantar 

Dou-te este presente, 
agora eu vou te dizer
que a pque a princesa Soloína
tem prazer, tem prazer.

Dentro deste jardim,
agora eu vou te mostrar,
uma flor pequenina
como brilha e faz brilhar

O brilho desta flor
agora agora vou te mostrar,
a princesa Soloína
encantar, encantar

I asked permission from Mother
For me to give you a present
From the Princess Soloina
To enchant, to enchant

I give you this present
Now I’m going to say to you
ThThat the Princess Soloina
Has pleasure, has pleasure

Within this garden
Now I’m going to show you
With a very little flower
How it shines and makes everything shine

The briliance of this flower
NNow I’m going to show you
The Princess Soloina
To enchant, to enchant



in Dm

Pedi licença a Mamãe
Para um presente eu te dar 
Da princesa Soloína,
Encantar, encantar 

Dou-te este presente, 
agora eu vou te dizer
que a pque a princesa Soloína
tem prazer, tem prazer.

Dentro deste jardim,
agora eu vou te mostrar,
uma flor pequenina
como brilha e faz brilhar

O brilho desta flor
agora agora vou te mostrar,
a princesa Soloína
encantar, encantar

I asked permission from Mother
For me to give you a present
From the Princess Soloina
To enchant, to enchant

I give you this present
Now I’m going to say to you
ThThat the Princess Soloina
Has pleasure, has pleasure

Within this garden
Now I’m going to show you
With a very little flower
How it shines and makes everything shine

The briliance of this flower
NNow I’m going to show you
The Princess Soloina
To enchant, to enchant



in Em

Eu recebi, eu recebi,
eu recebi com alegria. 
De quem eu recebi
foi da Sempre Virgem Maria. 

Tu não deves dar conselho
a quem não quer escutar.
Dou te esta instDou te esta instrução,
deixa ficar como está.

Treme a terra, treme a terra,
treme a Terra e geme o mar.
Tudo que existe nela
tem tudo que balançar.

I received, I received
I received with joy
From whom I received
Was the Ever Virgin Mary

You must not give counsel
To those who don’t want to listen
I I give you instruction
Leave it as it is

The Earth trembles, the Earth trembles
The Earth trembles and the sea moans
All that exists within Her
All has to shake




