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1 

01 O DIVINO PAI ETERNO ______________________________ 
 

O 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 vosso amor 
Deixou e levou 
E tão distante ficou 
 
E tão distante ficou 
Olhando a sua criação 
Olhando a sua criação 
Com vosso brilho do amor 
Com o vosso brilho  
Com o vosso brilho do amor 
 
 



2 

02 DEUS AONDE ESTÁ ______________________________ 
Marcha 

  
Deus aonde está 
Aonde está  
Aonde está 
Aonde está 
Aonde está 
 
Com tanta altura 
Com tanta altura 
Com vosso brilho 
De formosura 
 
Com vosso brilho  
Com vosso brilho 
De formosura 
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03 DO SOL ______________________________ 
Marcha 

 
Do Sol nos nasce a luz 
E 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 nesta estrada 
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 primor, é um primor 
É um primor de formosura 
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04 DE QUEM CRISTO NASCEU ______________________________ 
Valsa 

  

De quem Cristo nasceu 
Da virgem mãe bendita 
Da virgem mãe bendita 
Da virgem mãe bendita 
 

A quem Deus deu todo poder 
A virgem mãe bendita 
A virgem mãe bendita  
A virgem mãe bendita 
 

Em vosso trono 
Jesus vos colocou 
A virgem mãe bendita 
A virgem mãe bendita 
 

Como rainha perpétua 
O divino pai vos coroou 
A virgem mãe bendita 
A virgem mãe bendita 



5 

05 HORÁRIO ______________________________ 
Marcha 

 

São seis horas do dia 
O nosso pai e nossa mãe 
Vamos amar 
Que tudo que nós precisa 
O nosso pai e nossa mãe 
É quem nos dá 
 

São sete horas do dia 
O nosso pai e nossa mãe 
Vamos amar 
Que tudo que nós precisa 
Nosso pai e nossa mãe 
É quem nos dá 
 

São oito horas do dia 
O nosso pai e nossa mãe 
Vamos amar 
Que tudo que nós precisa 
Nosso pai e nossa mãe 
É quem nos dá 
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São nove horas do dia 
O 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 
O nosso pai e nossa mãe 
Vamos amar 
Que tudo que nós precisa 
Nosso pai e nossa mãe 
É quem nos dá 
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São onze horas do dia 
O 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 
O nosso pai e nossa mãe 
Vamos amar 
É quem nos guarda e nos defende 
E é quem nos livra 
De todo mal 
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06 SENHORA MÃE SANTÍSSIMA ______________________________ 
Valsa 

  
Senhora mãe santíssima 
O vosso filho ela mandou 
Está na frente da estrada 
Para quem acompanhar 
 

Para quem acompanhar 
Com fé e alegria 
Para a santíssima casa dela 
Ela espera todo dia 
 

Ela espera todo dia 
O divino pai chamar 
Para a santíssima casa dela 
Todos filhos lá chegar 
 

Todos filhos lá chegar 
E ela todos receber 
Para dar a santa glória 
Aqueles que merecer 



9 

07 TENHO PRAZER ______________________________ 
Marcha 

 
Tenho prazer 
E vivo com alegria 
Junto da senhora mãe 
A santíssima Virgem Maria 
 
Minha senhora mãe 
A santíssima Virgem Maria 
Aqui eu vivo neste mundo 
Até chegar o meu dia 
 
Quando o Sol se esconde 
E fica vós com vosso brilho 
É da minha senhora mãe 
A santíssima Virgem Maria 
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08 LOUVADA SEJA NOSSA MÃE ______________________________ 
Marcha 

  
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 
Para 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 
 
 
  



11 

09 VAMOS AMAR ______________________________ 
Valsa 

 
Vamos amar ao nosso pai 
Que ele nos tem tanto amor 
O vosso brilho em nós derrama 
O meu divino redentor 
 
Vamos amar a nossa mãe 
Que nós devemos bem amar 
Vossa graça em nós derrama 
E 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 
 
 
 
 



12 

10 VAMOS TER AMOR ______________________________ 
Marcha 

 
 
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 
É a nossa guia 
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Vamos ter amor 
Vamos ter amor 
A quem nos ensina 
É a nossa guia 
 
Meu soberano pai 
Foi quem mandou 
Mais a divina mãe 
Jesus filho de Maria 
 
Meu soberano pai 
Foi quem mandou 
Mais a divina mãe 
Com seu resplendor 
Jesus filho de Maria 
 
 
                 
 
 



14 

11 QUEM NOS DEU ESTE PRAZER ______________________________ 
Marcha 

 
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 
Louvado 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 
 
 
 
 



15 

12 SENHORA MÃE SANTÍSSIMA ______________________________ 
Marcha 

 
Senhora mãe santíssima 
O seu jardim Deus preparou 
Colocou seu bento filho 
Ela é a árvore e ele é a flor 
 
O divino pai eterno 
Todo poder a vós vos dá 
Para ensinar os vossos filhos 
Aqueles que procurar 
 
Senhora mãe santíssima 
Senhora de todo poder 
Seu bento filho é uma flor 
Para sempre resplandecer 
 
 
 
 



16 

13 VAMOS DAR LOUVOR ______________________________ 
Mazurca 

 
Vamos dar louvor, vamos dar louvor 
A quem estes ensinos nos deu 
Ao divino pai que é soberano 
Mais a virgem mãe e o filho seu 
 
Vamos ter amor, vamos ter amor 
A quem estes ensinos nos deu 
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 
 
 
                 
  



17 

14 VAMOS AMAR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Vamos amar 
Vamos amar 
A nossa mãe 
Vamos ter amor 
 
Quem ama 
Nossa mãe 
Ela enche o coração 
De todo primor 
 
Oh! Meu  
Supremo pai 
É o nosso 
Soberano senhor 
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Vamos amar 
Nossa mãe mais nosso pai 
Para eles nos livrar 
De todo esses terrores 
 
O vosso filho 
Está na Terra 
Ele é o nosso 
Mestre ensinador 
 
Vai andando 
De passo em passo 
Com seu coração 
Cheio de amor 
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20 

15 DIVINO E SOBERANO ______________________________ 
Marcha – 2X 

  
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 dai-me amor 
 
A nossa mãe  
É divina, é soberana 
Por todos vossos filhos  
Ela roga e tem amor 
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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 
Para no meu coração 
Me dai conforto 
E dai-me amor 
 
 
 
 
 



22 

16 O NOSSO PAI FOI QUEM MANDOU ______________________________ 
Marcha 

 

O nosso pai foi quem mandou 
Para nossa mãe receber 
Que foi para este dia 
Que Jesus Cristo nasceu 
 

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

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

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



23 

17 DO ASTRAL ______________________________ 
Marcha 

 

Do astral, astral 
Da onde vem todos ensinos 
De Jesus Cristo Redentor 
Para seguir o seu destino 
  

Quem seguir nesta estrada 
Deus lhe dá a santa luz 
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 
Faz a entrega para o divino 
Para um dia receber 
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18 ESTE CÂNTICO EU RECEBI ______________________________ 
Marcha 

 

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 manda 
Para nós estes ensinos 
 

Ela manda estes ensinos 
Para nós bem aprender 
Para seguir neste caminho 
E nós saber agradecer 
 

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



25 

19 ESTOU AQUI ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Estou aqui 
Que minha mãe me mandou 
Dentro desta casa 
De um bom mestre ensinador 
 
É um tesouro 
Aqui aonde estou 
Da virgem mãe puríssima 
E de Jesus Cristo Redentor 
 
Jesus Cristo 
É o nosso protetor 
Com a virgem mãe puríssima 
E o nosso pai criador 
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20 O NOSSO MESTRE NOS ENSINA ______________________________ 
Marcha 

 

O nosso mestre nos ensina 
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 mestre 
Aqui para nos ensinar 
 

Trabalhemos nessa estrada 
Para nós se limpar 
Pra ter a luz do resplendor 
Para todos enxergar 
 

Nossa mãe é soberana 
Nas alturas onde ela está 
Mandou o vosso eterno filho 
Para sempre nos guiar  



27 

21 TRABALHEMOS, TRABALHEMOS ______________________________ 
Marcha 

 

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 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 poderosa 
O nosso soberano pai 
É quem nos dá a santa glória 



28 

22 VIVEMOS NESTE REINADO ______________________________ 
Marcha 

 

Vivemos neste reinado 
Com a vossa proteção 
Que a nossa mãe lhe entregou 
Para ensinar os seus irmãos 
 

Minha mãe, minha rainha 
Os vossos filhos tem amor 
Minha mãe, minha rainha 
É quem nos dá todo valor 
 

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

O nosso pai nos dá o conforto 
Para nós acompanhar 
E todos nós aprender 
O que ele nos ensinar 



29 

23 A NOSSA MÃE ______________________________ 
Marcha 

 

A nossa mãe, ela é rainha 
E para todos ela mostra o seu poder 
Com vossas divinas virtudes 
Para todos nós conhecer 
 

A nossa mãe, ela nos manda 
Para todos o alimento 
Com vossas divinas virtudes  
Para grandes e pequenos 
 

A nossa mãe, ela nos manda 
Que de tudo nós precisemos 
E todos nós só recebemos 
O tanto que merecemos 
 

A nossa mãe, ela mandou 
O nosso mestre nos ensinar 
A todos nós ele ensina 
Nos defender de todo mal 



30 

24 SOU EU ______________________________ 
Marcha 

 

Sou eu, sou eu, sou eu 
Que minha mãe me mandou 
Para mim viver aqui 
Com meu mestre ensinador 
 

Eu encostado a meu mestre 
Junto a minha mãe estou 
Junto a Jesus Cristo 
E ao nosso pai criador 
 

Este planeta que nos guia 
É quem nos traz todos primores 
Da nossa mãe e de Jesus Cristo 
Do nosso pai que nos mandou 
 

Soberano é o nosso pai 
E Jesus Cristo Redentor 
E a virgem mãe puríssima 
E o nosso mestre ensinador 



31 

25 QUEM NOS DEU ESTA LUZ ______________________________ 
Marcha 

 
 
  
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 brilho do amor 
A minha mãe foi quem mandou 
A minha mãe foi quem mandou 
Com a luz do resplendor 
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O meu divino pai 
Foi quem lhe acompanhou 
E aqui lhe colocou 
E 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 

 
 
 
 
 
 
 



33 

26 ME DERAM ESTE CANTO ______________________________ 
Marcha 

 

Me deram este canto 
Para mim aqui cantar 
Este cântico eu recebi 
Da condessa Cires Beija-Mar 
 

Eu canto e me alegro 
Em ver todos cantar 
Este cântico divino 
Que eu recebi lá do astral 
 

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

Trabalhemos meus irmãos 
Para todos receber 
Que do Sol e que da Lua 
É de onde vem todo poder 



34 

27 ESTOU AO PÉ DESTE CRUZEIRO ______________________________ 
Marcha – 2X 

 

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 vossos seres 
Que acompanhou Jesus 
 

Tem a sempre Virgem Maria 
Com a luz do resplendor 
Com vossas divinas virtudes 
Mais Jesus Cristo Redentor 
 

O nosso pai amantíssimo 
Com a vossa luz alumiando 
Olhando para os vossos filhos 
Vós sois divino e soberano 



35 

28 HINÁRIO EU VOU CANTAR ______________________________ 
Marcha 

 

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 hinário 
Em louvor, em louvor 
 

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

Oh! Meu divino pai 
Onipotente é criador 
Nos banha com vossas virtudes 
Vamos dar louvor, vamos dar louvor 



36 

29 RELUZ O BRILHO ______________________________ 
Marcha 

 
Reluz o brilho da floresta 
Que a vossa luz faz resplandecer 
Quem me trouxe tem amor 
E quem me trouxe tem poder 
 
Estamos dentro da batalha 
Temos defensor para nos defender 
Quem 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 
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30 DO INFINITO DO ASTRAL ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
Do infinito 
Do 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 da Virgem Maria 
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Com vosso brilho 
Nos dá estes ensinos 
Para nós aprender  
Com amor, com alegria 
 
Esta luz prateada  
Que nos guia 
Ela é divina  
É da sempre Virgem Maria 
 
Que ela é mãe 
Senhora de todos ensinos 
Manda vos ensinar  
A todos vossos filhos 
 
 
 
 
 



40 

31 O MESTRE QUE ME ENSINA ______________________________ 
Marcha 

 

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 
E vós aprendeu 
Para nos ensinar 
 

A minha mãe é divina 
Ela é rainha do mar 
Estremece a terra 
E balanceia o mar 
 

O meu pai é divino 
Não sai do seu lugar 
A Terra é quem gira 
Para nos amostrar 



41 

32 ESTAMOS TODOS TRABALHANDO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Estamos todos trabalhando 
Perante este poder 
Cada qual que tem um dom 
Conforme o que merecer 
 
As portas estão abertas 
Deste divino poder 
Enxerga quem procura 
Quem não procura não vê 
 
Saí a procurar 
Este poder superior 
Sou filho da minha mãe 
E dentro desta casa estou 
 
 
 



42 

33 ESTOU NA TERRA ______________________________ 
Marcha 

 

Estou na Terra, estou na Terra 
Minha mãe é quem domina 
Ela é minha protetora 
Ela domina e é rainha 
 

Este divino poder 
Que o divino pai talhou 
Para sempre Virgem Maria 
E Jesus Cristo Redentor 
 

Todos filhos que a vós procuram 
Vós recebe como mãe 
E apresenta ao nosso pai 
Com vossas divinas virtudes 
 

O mestre que me ensina 
Para eu bem agradecer e ter amor 
É quem nos dá esta luz 
Do divino resplendor 



43 

34 A SEMPRE VIRGEM MARIA ______________________________ 
Marcha 

 
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 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 
 
 
 



44 

35 AGORA MESMO ______________________________ 
Marcha 

 
  
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 
Como eu vou te ensinando 
Cada vez a mais  
Vou te mostrando 
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Se 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 
 
 
 
 
 



46 

36 O MAR CRESCE ______________________________ 
Mazurca – 2X 

  
O mar cresce e a terra baixa 
Em diversas partes do universo 
Os filhos que habitam nela 
Reclamam ao sair da terra 
 
A sempre Virgem Maria 
Como mãe a consolar 
Que 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 
 
 
 
 



47 

37 TODOS DEVEM PROCURAR ______________________________ 
Marcha 

  
 
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 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 
 
 
 



48 

38 O DIVINO PAI MANDOU ______________________________ 
Marcha 

  

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 o universo 
O 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 vou terminar 
Com Jesus para sempre 
E meu mestre para ensinar 



49 

39 SOIS VÓS ______________________________ 
Marcha 

 

Sois vós, sois vós, sois vós 
Com vosso divino poder 
Que me dá força e dai-me amor 
Conforme eu merecer 
 

O divino pai mandou 
O vosso filho lá das alturas 
Para 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 
Para eu saber vos agradecer 
Vós me dá os bons ensinos 
E eu saber compreender 



50 

40 A DIVINA MÃE ______________________________ 
Marcha 

 
 
A divina mãe 
Com o vosso olhar 
E a vossa luz 
Em todo terrestre 
 
Leva as alturas 
Em todo universo 
A divina mãe 
Com vosso poder 
 
A divina mãe 
Foi quem me deu 
E dará para todos 
Que bem procurar 
 
 
 



51 

 
 
Leva as 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 
Que ela é para sempre 
Para não faltar 
 
 
 
 
 



52 

41 A SEMPRE VIRGEM MARIA ______________________________ 
Marcha 

 
 
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 ensina 
Eu gravar Deus no coração 
 
Jesus Cristo Redentor 
Filho da Virgem Maria 
É quem nos dás as instruções 
E para sempre é quem nos guia 
 
 
 



53 

42 SOIS BALIZA ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
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 obediência 
Nesta noite de natal 
 
Vejo meu pai lá nas alturas 
O vosso filho aonde está 
Nos dando esta luz divina 
E viva a noite de natal 
 
 
 



54 

43 VOU SEGUINDO ______________________________ 
Marcha 

 
 
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 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 
 
 
 



55 

44 MEU PAI ______________________________ 
Marcha 

 

Meu pai foi quem me deu 
Para mim esta missão 
Eu digo a todos, eu digo a todos 
Que preste bem atenção 
 

De vós eu recebi 
Com amor no coração 
Estou aqui, eu vivo aqui 
Encostado ao meu irmão 
 

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

Esta estrela que nos guia 
Para eu bem reconhecer 
É da onde vem esta força 
E este divino poder 
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45 PEDI A VÓS ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
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 estrelas 
E no divino aonde está 
 
Vós sois divina 
E tudo tem para nos dar 
Representa nesta estrela 
Para sempre nos guiar 
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46 EU TE DOU ______________________________ 
Marcha 

 

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 mandou, quem mandou 
Foi a divina luz de amor 
 

Eu te digo para ti 
E para os outros tu dizer 
Eu te digo para ti 
E para os outros tu dizer 
 

Quem tiver dormindo acorde 
Que o tempo já chegou 
Aquele que ficar dormindo 
Fica sem ter a luz de amor 
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47 A MINHA MÃE ______________________________ 
Marcha – 2X 

 

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 bons louvores  
A vós eu vos dar 
 

De quem sou eu  
De quem sou eu 
De quem sou eu  
De quem sou eu 
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48 BEM LOUVADA ______________________________ 
Mazurca – 2X 

 
 
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 
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Bem 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 
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49 A MINHA MÃE ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
A minha mãe  
Ensina o vosso filho 
Ensina a ele 
Para ele nos ensinar 
 
Quem bem ouvir  
Presta atenção o que ele diz 
Ela junto 
Do pé dele ela está 
 
A minha mãe  
Nos manda estes primores 
Com alegria 
E com amor ela nos dá 
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E todos nós prestar atenção 
Bem direitinho 
Esta alegria 
Este amor nunca faltar 
 
A todos nós ela mostra 
Esta estrela 
No firmamento para nós  
Bem saber cantar 
 
Qual estrela  
Que brilha mais no firmamento? 
É o divino 
Nas alturas onde está 
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50 SOIS DIVINA ______________________________ 
Valsa – 2X 

 
 
Sois divina, sois divina 
Sois divina com vosso amor 
Sois divina, sois divina 
Consagro em vós este amor 
 
Sois divina, sois divina 
Para todos ela mostra este amor 
Sois 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 
 
 
 



65 

51 PEDI LICENÇA ______________________________ 
Marcha 

 

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 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 eu vou te mostrar 
A princesa Soloína 
Encantar, encantar 
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52 EU RECEBI ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
  
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 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 
 
 
 



67 

 
 
 
 
 
 

Este Hinário pertence a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versão 3.1 – Agosto de 2012 

 


