


Papai Samuel me chama
Para dizer o que queria
Para viver eternamente
Junto à Virgem Maria
 
Junto à Virgem Maria
O santo nome de JesusO santo nome de Jesus
Olho para o firmamento
O Cruzeiro, e a Santa Luz
 
Pisei no primeiro degrau
Para seguir com firmeza
Dentro do meu coração
O primor, tanta belezaO primor, tanta beleza
 
Convidei os meus irmãos
Para seguir com alegria
Todos me responderam
Que ficavam e lá não iam

Father Samuel calls me
To say what he wanted
To live eternally
Close to the Virgin Mary

Close to the Virgin Mary
The holy name of Jesus
I look to the firmamentI look to the firmament
The cruzeiro and the holy light

I stepped on the first step
To follow with firmness
Within my heart
The splendor, so much beauty

I invited my brothers and sisters
To follow with joyTo follow with joy
All of them answered me
That they’d stay and wouldn’t go there

in Am



Cantei hoje, eu cantei hoje
Cantei hoje com alegria
Porque tenho uma esperança
De ver a Virgem Maria

A Rainha me chamou
Para mim seguir com Ela
Para eu amar com firmezaPara eu amar com firmeza
Para eu ser um filho Dela

Para eu ser um filho Dela
Ter força para ensinar
O Divino Pai do Céu
O que eu pedir Ele me dá

O que eu pedir Ele me dá
Eu recebo com alegriaEu recebo com alegria
Porque tenho a Minha Mãe
É a Sempre Virgem Maria

I sang today, I sang today
I sang today with joy
Because I have a hope
To see the Virgin Mary

The Queen called me
For me to follow with Her
For me to love with firmnessFor me to love with firmness
For me to be a son of Hers

For me to be a son of Hers
To have the strength to teach
The Divine Father of Heaven
What I ask, He gives it to me

What I ask, He gives to me
I receive with joyI receive with joy
Because I have my Mother
She’s the Ever Virgin Mary

in Am



Papai Velho e Mamãe Velha
Vós me dê o meu bastão
Sou eu, sou eu, sou eu
Com a minha caducação

Até que enfim, até que enfim, Até que enfim
Eu recebi o meu bastão
Pude me levantarPude me levantar
Com a minha caducação

Reduzi meu corpo em pó
O meu espírito entre flores
Sou eu, sou eu, sou eu
Filho do Rei de Amor

Mamãe Velha sempre dá
Papai a carinharPapai a carinhar
Sou eu, eu sempre digo
Eu nasci em Natal

Old Father and Old Mother
May you give me my staff
I am, I am, I am
With my persistence

At last, At last, At last
I received my staff
I could get upI could get up
With my persistence

I reduced my body into powder
My spirit amongst the flowers
I am, I am, Iam
Son of the King of Love

Old Mother always gives
Father to show affectionFather to show affection
I am I always say
I was born on Christmas

in G

in A



Estrela brilhante
Vós sois a minha luz
É a Virgem Maria
E o Menino Jesus

O Menino Jesus
Nasceu para ensinar
Cumprir Vossa missãoCumprir Vossa missão
Para remir e salvar

Para remir e salvar
Ninguém Vos conheceu
Ganhou o Vosso nome
Depois que Vós morreu

Depois que Vós morreu
Todo mundo tem amorTodo mundo tem amor
Depois que assassinaram
O Mestre ensinador

Brilliant star
You are my light
It is the Virgin Mary
And the child Jesus

The Child Jesus
Was born to teach
To fulfill his missionTo fulfill his mission
To redeem and save

To redeem and save
No one recognized you
Your name became known
After you died

After you died
Everybody has loveEverybody has love
After having murdered 
The Master Teacher

in C
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Vou chamar a Santa estrela
Para Vós vir me guiar
Iluminar meu pensamento
O oceano e beira-mar

A profundeza que Vós tendes
Consenti-me eu entrar
Para eu ver tanta belezaPara eu ver tanta beleza
Para mim acreditar

O Divino Pai Eterno
Senhor de todo primor
Daí a luz ao Vosso filho
Aquele que procurou

A Rainha Minha Mãe
Que me mandou eu cantarQue me mandou eu cantar
E ensinar os meus irmãos
Aqueles que procurar

I am going to call the Holy star
For You to come guide me
To illuminate my thought
The ocean and the seaside

The depth that You have
Allow me to enter
To see so much beautyTo see so much beauty
For me to believe

The Divine Eternal Father
Lord of all spledor
Give light to your son
The one who sought

The Queen my Mother
Who ordered me to singWho ordered me to sing
And to teach my brothers and sisters
Those who seek



Chegou seu amigo velho
Chegou sem ser chamado
Para sempre amém Jesus
Para sempre ser lembrado

A Minha Mãe que me mandou
Eu sou filho estimado
Quem seguir na minha linhaQuem seguir na minha linha
Segue limpo e não errado

O Patriarca São José
Todo mundo se esqueceu
Jesus filho de Maria
Com o Divino Senhor Deus

Patriarca São José
Vós esposo de MariaVós esposo de Maria
Que o Divino Pai lhe deu
Para Vossa companhia
 
Viveram honestamente
Dentro da soberania
Jesus quando nasceu
Foi na Vossa companhiaFoi na Vossa companhia

Aconselho a todo mundo
Para seguir na verdade
Saindo desta linha
Não espere ser chamado

O Divino Senhor Deus
Foi quem me mandou dizer
Nós somos filhos eternosNós somos filhos eternos
Somos, somos e deve ser

 

Your old friend arrived
Arrived without being called
Forever amen Jesus
Forever to be remrmbered

My Mother who sent me
I am an esteemed son
Whoever follows in my lineWhoever follows in my line
Follows clean and not wrong

The patriarch St. Joseph
Everybody forgot Him
Jesus, Son of Mary
With the divine lord God

The Patriarch St. Joeseph
You spouse of MaryYou spouse of Mary
Whom the divine Father gave you
For your company

You lived honestly
Within the sovereignty
When Jesus was born
It was in your company

I advise everybodyI advise everybody
To follow the truth
Leaving this line
Don’t expect to be called

The Divine lord God
Was who ordered me to stay
We are eternal sons and daughters
We are, we are, and we must beWe are, we are, and we must be

in C
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Maresia, minha vida
Para mim acreditar
O azul do firmamento
E as estrelas a me guiar

Soberano Pai Eterno
Que me mandou eu cantar
Para eu ter toda firmezaPara eu ter toda firmeza
Para sempre eu Vos amar

A Minha Mãe que me ensinou
Que me mandou eu seguir
Para sempre amém Jesus
Para sempre eu ser feliz

Tu não deves esquecer
O amor que recebeuO amor que recebeu
Quando chegou nesta casa
A verdade conheceu

Marizia, my life
For me to believe
The blue of the firmament
And the stars guiding me

Sovereign Eternal Father
Who ordered me to sing
For me to have all firmnessFor me to have all firmness
To love You forever

My Mother who taught me
Who ordered me to follow
Forever amen Jesus
Forever to be happy

You must not forget
The love that you receivedThe love that you received
When you arrived in this house
You discovered the truth

in Am



Eu venho da floresta
Com meu cantar de amor
Eu canto é com alegria
A Minha mãe que me mandou

A Minha Mãe que me mandou
Trazer Santa Doutrina
Meus irmãos todos que vemMeus irmãos todos que vem
Todos trazem este ensino

Todos trazem este ensino
Para aqueles que merecer
Não estando nesta linha
Nunca há de conhecer

Estando nesta linha
Deve ter amorDeve ter amor
Amar a Deus no Céu
E a Virgem que nos mandou

I come from the forest
With my singing of love
I sing, it’s with joy
My Mother who sent me

My Mother who sent me
To bring the Holy Doctrines
My brothers and sisters, all who comeMy brothers and sisters, all who come
All bring this teaching

All bring this teaching
For those who are not deserving
Not being in this line
One will never know

Being in this line
One must have,loveOne must have,love
To love God in heaven
And the Virgin who sent us

in Am



Centro livre, centro livre
É preciso ter amor
A minha Mãe que me mandou
A minha Mãe que me mandou

Minha Mãe prenda querida
Minha Mãe prenda querida
Minha Mãe prenda queridaMinha Mãe prenda querida

Estou com Vós eterna vida
Estou com Vós eterna vida
Estou com Vós eterna vida

Currupipipiraguá
Eu devo chamar aqui
Eu devo chamar aqui

Free center, Free center
One needs to have love
My Mother who sent me
My Mother who sent me

My Mother, precious gift
My Mother, precious gift
My Mother, precious giftMy Mother, precious gift

I am with You eternal life
I am with You eternal life
I am with You eternal life

Currupipipiraguá
I must call here
I must call here

in Am



in C

Eu canto nas alturas
A minha voz é retinida
Porque eu sou filho de Deus
E tenho a Minha Mãe querida

A Minha Mãe que me ensinou
A Minha Mãe que me mandou
Eu sou filho de vósEu sou filho de vós
Eu devo ter amor

Com amor tudo é verdade
Com amor tudo é certeza
Eu vivo neste mundo
Sou dono da riqueza

A minha Mãe é a Lua Cheia
É a estrela que me guiaÉ a estrela que me guia
Estando bem perto de mim
Junto a mim é prenda minha

A riqueza todos têm
Mas é preciso compreender
Não é com fingimento
E todos querem merecer

I sing in the heights
My voice is resonant
Because I am a son of God
And I have my dear Mother

My Mother who taught me
My Mother who sent me
I am a son of YoursI am a son of Yours
I must have love

With love, everything is truth
With love, everything is certainty
I live in this world
I am the owner of riches

My Mother is the full moon
She is the star who guides meShe is the star who guides me
Being very near me
Close to me, She is my gift

Everyone has the riches
But one needs to understand
It’s not with pretense
Everyone wants to be deserving



Vou chamar a Estrela D’água
Para vir me iluminar
Para vir me iluminar
Para vir me iluminar

Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amorDai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor

Dá licença eu entrar
Dá licença eu entrar
Nas profundezas do Mar
Nas profundezas do Mar

Foi Meu Pai quem me mandou
Foi Meu Pai quem me mandouFoi Meu Pai quem me mandou
Conhecer todos primores
Conhecer todos primores   

Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor 

A Minha Mãe que me ensinouA Minha Mãe que me ensinou
A Minha Mãe que me ensinou
Conhecer todos primores
Conhecer todos primores

Com amor no coração
Para cantar com os meus irmãos
Para cantar com os meus irmãos
Para cantar com os meus irmãosPara cantar com os meus irmãos

I will call the star of the water
To come illuminate me
To come illuminate me
To come illuminate me

Give me strength and give me love
Give me strength and give me love
Give me strength and give me loveGive me strength and give me love
Give me strength and give me love

Give me permission to enter
Give me permission to enter
In the depths of the sea
In the depths of the sea

It was my Father who sent me
It was my Father who sent meIt was my Father who sent me
To know all splendors
To know all splendors

Give me strength and give me love
Give me strength and give me love
Give me strength and give me love
Give me strength and give me love

My Mother who taught meMy Mother who taught me
My Mother who taught me
To know all splendors
To know all splendors

With love in the heart
To sing with my brothers and sisters
To sing with my brothers and sisters
To sing with my brothers and sistersTo sing with my brothers and sisters

in Am



A Terra aonde estou
Ninguém acreditou
Dai-me amor, dai-me amor
Dai-me o pão do Criador

A Minha Mãe que me ensinou
Quem me deu todo primor
Dai-me amor, dai-me amorDai-me amor, dai-me amor
Dai-me o pão do Criador

A riqueza todos tem
Mas ninguém quer acreditar
Dai-me amor, dai-me amor
Livrai-me de todo mal

On the Earth where I am
No one believed
Give me love, give me love
Give me the bread of the creator

My Mother who taught me
Who gave me all splendor
Give me loveGive me love
Give me the bread of the creator

Everyone has the riches
But no one wants to believc
Give me love, Give me love
Deliver me from evil

in D



O prensor que te aparece
A pátria vai abraçar
Vai pra guerra, vai perder 
A vida que Deus te dá 

Quem te fez não te mandou
O amor não empregou
O Teu Pai não conheceuO Teu Pai não conheceu
Vais derramar o teu sangue
Que o Divino Pai te deu

Meu Pai Divino do Céu
Abrandai esses terrores
Vós tenha compaixão 
Dos Vossos filhos pecadores

Sempre, sempre, sempre, sempreSempre, sempre, sempre, sempre
Eu peço a Virgem Maria
Defendei os inocentes
De toda esta orfandia

The recruiter who comes to you
The homeland will embrace him
You’re going to war, you’re going to lose
The life that God gives you

Who made you didn’t send
Love, you didn’t use it
Your Father, you didn’t know HimYour Father, you didn’t know Him
You’re going to shed your blood
That the Divine Father gave you

My Divine Father of Heaven
Quiket down these terrors
May You have compassion
On your sinful children

Always, always, always, alwaysAlways, always, always, always
I ask the virgin Mary
Defend the innocents
From all this orphahood

in G
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A Virgem Mãe que me ensinou
A Virgem Mãe foi quem me deu
Alegrai meu coração
Para eu amar ao Senhor Deus

Meu Divino Senhor Deus
É Pai de toda nação
Defendei os vossos filhosDefendei os vossos filhos
De toda escuridão

Escuridão é tão terrível
Que ninguém pode enxergar
Vós me dê a Santa Luz
Para eu poder navegar

A Virgem Mãe é Soberana
Ela é Rainha do MarEla é Rainha do Mar
Quando vê nós na aflição
Ela vem nos consolar
 
Consolai oh! Mãe Divina
Jesus Cristo Redentor
É quem pode nos livrar
Neste mundo pecadorNeste mundo pecador

The Virgin Mother who taught me
The Virgin Mother who gave me
Gladden my heart
So I can love the lord God

My Divine Lord God
Is the Father of every nation
Defend your childrenDefend your children
From all darkness

The darkness is so terrible
That nobody can see
May You give me the Holy light
So that I can navigate

The Virgin Mother is sovereign
She’s the Queen of the seaShe’s the Queen of the sea
When she sees us in affliction
She comes to comfort us

Comfort us oh! Divine Mother
Jesus Christ the Redeemer
They are who can deliver us
From this sinful world

in Am
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Forgive Thy Children





I sang alone on the bar
And made it shake
If you want life I give it to you
Since nobody wants to die

Death is very simple
Thus I am going to tell you
I compare deathI compare death
It is equal to being born

After one disincarnates
Firmness in the heart
If God gives you permission 
Return to another incarnation

On Earth as in Heaven
Is what everyone saysIs what everyone says
If one doesn’t prepare the ground
The spirit remains wandering

Só eu cantei na barra
Que fiz estremecer
Se tu queres vida eu te dou
Que ninguém não quer morrer

A morte é muito simples
Assim eu vou te dizer
Eu comparo a morteEu comparo a morte
É igualmente ao nascer

Depois que desencarna
Firmeza no coração
Se Deus te der licença
Volta a outra encarnação

Na terra como no céu
É o dizer de todo mundoÉ o dizer de todo mundo
Se não preparar o terreno
Fica o espírito vagabundo

 

in C

in D

Refers to the death of Antonio Gomes



in A

As estrelas já chegaram
Para dizer o nome seu
Sou eu, sou eu, sou eu
Sou eu um filho de Deus

As estrelas me levaram
Para correr o mundo inteiro
Para conhecer esta verdadePara conhecer esta verdade
Para poder ser verdadeiro

Eu subi serra de espinhos
Pisando em pontas agudas
As estrelas me disseram
No mundo se cura tudo

As estrelas me disseram
Ouve muito e fala poucoOuve muito e fala pouco
Para poder compreender
E conversar com meus caboclos

Os caboclos já chegaram
De braços nus e pés no chão
Eles trazem remédios bons
Para curar os cristãos

 

The stars already arrived
To say your name
I am, I am, I am
I am a child of God

The stars took me
To run through the entire world
For me to know this TruthFor me to know this Truth
To be able to be true

I climbed a hill of thorns
Stepping on sharp points
The stars told me
In the world everything can be healed

The stars told me
Listen much and speak litlleListen much and speak litlle
To be able to understand
And speak with my cabloclos

The cabolclos already arrived
With bare arms and feet on the ground
They bring good remedies 
To heal the Christians



in C

in G

The stars already arrived
To say your name
I am, I am, I am
I am a child of God

The stars took me
To run through the entire world
For me to know this TruthFor me to know this Truth
To be able to be true

I climbed a hill of thorns
Stepping on sharp points
The stars told me
In the world everything can be healed

The stars told me
Listen much and speak litlleListen much and speak litlle
To be able to understand
And speak with my cabloclos

The cabolclos already arrived
With bare arms and feet on the ground
They bring good remedies
To heal the Christians

As estrelas já chegaram
Para dizer o nome seu
Sou eu, sou eu, sou eu
Sou eu um filho de Deus

As estrelas me levaram
Para correr o mundo inteiro
Para conhecer esta verdadePara conhecer esta verdade
Para poder ser verdadeiro

Eu subi serra de espinhos
Pisando em pontas agudas
As estrelas me disseram
No mundo se cura tudo

As estrelas me disseram
Ouve muito e fala poucoOuve muito e fala pouco
Para poder compreender
E conversar com meus caboclos

Os caboclos já chegaram
De braços nus e pés no chão
Eles trazem remédios bons
Para curar os cristãos



A Virgem Mãe é Soberana
Nas alturas onde Ela está
Socorrei um filho seu
Que está no mundo a reclamar

Chora, chora, chora, chora
E este choro tem razão
Tanto tempo que viveuTanto tempo que viveu
E nunca pediu o perdão

Tanto tempo que viveu
No mundo de provação
De Deus tu te esqueceu
E só é bom a ilusão

Eu estava dentro da mata
Debaixo de um arvoredoDebaixo de um arvoredo
Tudo tem, tudo tem
E no mundo não há segredo

Eu digo de mim para ti
E para os outros que não estou vendo
Quando eu acabo de dizer
Todo mundoestá sabendo

 

The Virgin Mother is Sovereign
In the heights where She is
Rescue a son of Thine
Who is in the world complaining

Cry, cry, cry, cry
And this cry has a reason
Such a long time have you livedSuch a long time have you lived
And never asked for forgiveness

Such a long time have you lived
In the world of trial
You forgot God
And the only good is illusion

I was within the forest
Under a grove of treesUnder a grove of trees
There is everything, there is everything
And in the world there is no secret

I say from me to you
And for others who are nont seeing
When I finish saying
The entire world knows

in Gm
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Chamo e sei, eu chamo e sei
Chamo e sei aonde está
Chamo e sei, eu chamo e sei
Eu chamo e sei e vou mostrar

A verdade é minha vida
A minha Mãe é quem me dá
Para eu conhecer esta verdadePara eu conhecer esta verdade
Para saber aonde está

Vou rezar as minhas preces
Cumprir minha obrigação
Oferece-las ao Pai Eterno
Que é o Senhor da Criação

 

I call and I know, I call and I know
I call and I know where it is
I call and I know, I call and I know
I call and I know and I’m going to show

The truth is my life
My Mother is who gives it to me
For me this TruthFor me this Truth
To know where it is

I’m going to say my prayers
To fulfill my duty
To offer them to the Eternal Father
Who is the Lord of creation



Das virtudes em que cheguei
Canto, ensino, vem comigo
O poder que Deus me dá
Para este mundo eu doutrinar

Doutrinar o mundo inteiro
Para todos aprender
Castigar severamenteCastigar severamente
Quem não quiser obedecer

Canto, ensino, é com amor
Com prazer e alegria
Obedecendo ao Pai Eterno
E a Sempre Virgem Maria

As palavras que eu disser
Aqui perante a este poderAqui perante a este poder
Estão escritas no astral
Para todo mundo ver

Sigo firme a minha linha
Sem a nada eu temer
Porque eu sou filho de Deus
E confio neste poder

Dou licença e dou pancadaDou licença e dou pancada
Aqui eu faço a minha justiça
Precisamos acabar
Com o correio da má notícia

From the virtues that I attained
I sing, I teach, come with me
The power that God gives me
To indoctrinate the entire world

To indoctrinate the entire world
For everyone to learn
To punish severelyTo punish severely
Whoever doesn’t wnant to obey

I sing, I teach with love
With pleasure and joy
Obeying the eternal Father
And the ever Virgin Mary

The words I say
Here before this PowerHere before this Power
They are written in the astral
For everyone to see

I follow firmly in my line
Without anything to fear
Because I am a Son of God
And I trust in this power

I give permission and I give punishmentI give permission and I give punishment
Here I do my justice
We need to finish
With the “mail of bad news”

in F
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Minha Mãe, minha Rainha
Foi Ela que me ensinou
Para mim ser jardineiro
No Jardim de Belas Flores

No Jardim de Belas Flores
Tem tudo que eu procurar
Tem primor e tem belezaTem primor e tem beleza
Tem tudo que Deus me dá

Todo mundo recebe
As flores que vêm de lá
Mas ninguém presta atenção
Ninguém sabe aproveitar

Para zelar este jardim
Precisa muita atençãoPrecisa muita atenção
Que as flores são muito finas
Não podem cair no chão

O Jardim de Belas Flores
Precisa sempre aguar
Com as preces e os carinhos
Ao nosso Pai Universal

My Mother,my Queen
It was She who entrusted to me
For me to be a gardener
In the garden of beautiful flowers

In the garden of beautiful flowers
There is everything I search for
There is splendor and beautyThere is splendor and beauty
There is everything that God gives me

Everyone receives
The flowers that come from there
But nobody pays attention
Nobody knows how to make good use of them

To take care of this garden
One needs to pay much attentionOne needs to pay much attention
Because the flowers are very delicate
They cannot fall on the ground

The garden of beautiful flowers
Always needs watering
With the prayers and tenderness
To Our Universal Father

in Gm
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Minha Mãe, minha Rainha
Foi Ela que me ensinou
Para mim ser jardineiro
No Jardim de Belas Flores

No Jardim de Belas Flores
Tem tudo que eu procurar
Tem primor e tem belezaTem primor e tem beleza
Tem tudo que Deus me dá

Todo mundo recebe
As flores que vêm de lá
Mas ninguém presta atenção
Ninguém sabe aproveitar

Para zelar este jardim
Precisa muita atençãoPrecisa muita atenção
Que as flores são muito finas
Não podem cair no chão

O Jardim de Belas Flores
Precisa sempre aguar
Com as preces e os carinhos
Ao nosso Pai Universal

My Mother,my Queen
It was She who entrusted to me
For me to be a gardener
In the garden of beautiful flowers

In the garden of beautiful flowers
There is everything I search for
There is splendor and beautyThere is splendor and beauty
There is everything that God gives me

Everyone receives
The flowers that come from there
But nobody pays attention
Nobody knows how to make good use of them

To take care of this garden
One needs to pay much attentionOne needs to pay much attention
Because the flowers are very delicate
They cannot fall on the ground

The garden of beautiful flowers
Always needs watering
With the prayers and tenderness
To Our Universal Father

in Am



I call the force, I call the force
The Force comes to show us
The Earth shakes and quakes
But you do not leave your place

The Earth shakes, the Earth shakes
The Earth shakes and the Sea moans
Still there people who doubtStill there people who doubt
The power that you give me

Here in the truth
There are some liars
Who slander their brothers and sisters
So that they can look good

But no one remembers
That he called the Master a liarThat he called the Master a liar
Slowly He’s going to arrive
And who called is who will stay behind.

Chamo a força, eu chamo a força
A força vem me amostrar
Treme a terra e balanceia
E vós não sai do seu lugar

Treme a terra, treme a terra
Treme a terra e geme o mar
Ainda tem gente que duvidaAinda tem gente que duvida
Do poder que vós me dá

Aqui dentro da verdade
Tem uns certos mentirosos
Que caluniam os seus irmãos
Para se tornar muito viçosos

Mas ninguém não se lembra
Chamou o Mestre mentirosoChamou o Mestre mentiroso
Devagarinho vai chegando
E quem chamou é que vai ficando

in Am
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Aqui tem um professor
Que vai deixar de ensinar
Que ele ensina e ninguém faz caso
E só lêem de diante para trás

Só lêem de diante para trás
Mas ele não ensina assim
Ele ensina é direitinhoEle ensina é direitinho
Mas ninguém não faz assim

Se todos assim fizessem
Estavam um pouco adiantados
Eram servos de Deus
E do povo bem estimado

Eu entrei em conferência
Para deixar de ensinarPara deixar de ensinar
A Virgem Mãe me disse
Ninguém não pode obrigar

Se ensina e ninguém faz caso
Ninguém trata de aprender
Depois não se admirem
De tudo que aparecer

Todos mandam em sua casaTodos mandam em sua casa
Eu também mando na minha
Todos ficam sem aprender
Eu fico com a minha Rainha

 

Here there is a teacher
Who’s going to stop teaching
Since he teaches and nobody cares 
And they only read backwards

They only read backwards
But he doesn’t teach that way
He teaches very correctlyHe teaches very correctly
But no one does it that way

If everyone did it that way
They would be a little further ahead 
They would be servants of God
And well esteemed by the people

I had a conference
To stop teachingTo stop teaching
The Virgin Mother
Nobody can obligate anyone.

If one teaches, nobody cares
Nobody tries to learn
Afterwards don’t be surprised 
With all that will happen

Everyone gives orders in their houseEveryone gives orders in their house
I also give orders in mine
Everybody ends up without learning
I stay with my Queen



in C

in G

in A

Sou jardineiro e sou campineiro
Tenho tudo que Mamãe me dá
No jardim eu tenho as flores
E nas Campinas eu andava atrás

Sou campineiro e sou verdadeiro
E é preciso eu viajar
Que o poder de Deus é grandeQue o poder de Deus é grande
E eu desejo alcançar

Me acho fraco e cansado
De lutar com rebeldia
Fazer gosto a quem não tem
Na esperança de um dia

Digo adeus aos meus amigos
Até um dia afinalAté um dia afinal
Se Deus e a Virgem Mãe
Me der licença eu voltar

Digo adeus a todos e todas
E ninguém me respondeu
Todos ficam em seus lugares
E quem se retira sou eu

I am a gardener and a countryman
I have everything that Mama gives me
In the garden I have flowers
And in the plains I walked about

I have everything and I am truthful
And I need to travel
Because the power of God is greatBecause the power of God is great
And I desire to attain it

I find myself weak and tired
Of fighting against rebelliousness
Of trying to please the ungrateful
In the hope of one day

I say goodbye to friends
Until a final dayUntil a final day
If God and the Virgin Mother
Give me permission to return

I say good bye to all
And nobody answered me
All stay in their places 
And it is I who retires



O Divino Pai Eterno
Foi quem me mandou viver
Que eu avisasse aos meus irmãos
O que vai acontecer

Firmeza no pensamento
Para seguir neste amor
Aqui dentro da verdadeAqui dentro da verdade
Ela mostra o seu valor

A minha Mãe que me ensinou
Com o nome de Jesus
É quem nos mostra esta verdade
É quem nos dá a Santa Luz

Vou seguir vou te deixar
Este mundo de ilusãoEste mundo de ilusão
Vou para onde Deus quiser
Com a Virgem da Conceição

The Divine Eternal Father
It was He who sent me to say
To warn my brothers and sisters
Of what is going to happen

Firmness in the mind
To follow in this love
Here within this truthHere within this truth
She shows her worth

My Mother who taught me
In the name of Jesus
She is who shows us this truth
She is who gives us this Holy Light

I am going to follow and I am going to leave you
In this world of illusionIn this world of illusion
I am going to where
With the Virgin of Conception

in Am

in Bm



Ia guiado pela lua
E as estrelas de uma banda
Quando eu cheguei em cima de um monte
Eu escutei um grande estrondo

Esse estrondo que eu ouvi
Foi Deus do Céu foi quem ralhou
Dizendo para todos nósDizendo para todos nós
Que tem poder superior

Eu estava passeando
Na praia do mar
Escutei uma voz
Mandaram me buscar

Aí eu botei os olhos
Aí vem uma canoaAí vem uma canoa
Feita de ouro e prata
E uma Senhora na proa

Quando Ela chegou
Mandou eu embarcar
Ela disse para mim
Nós vamos viajar

Nós vamos viajarNós vamos viajar
Para o ponto destinado
Deus e a Virgem Mãe
Quem vai ao nosso lado

Quando nós chegamos
Nas Campinas desta flor
Esta é a riqueza
Do nosso Pai CriadorDo nosso Pai Criador

 

I was guided by the Moon
And a band of stars
When I arrived at the top of the mountain
I heard a great roar

This roar that I heard
Was God from Heaven who scolded
Saying to all of usSaying to all of us
That He has superior power

I was walking
On the beach by the sea
I heard a voice
They were sent to get me

There I cast my eyes
There comes a canoeThere comes a canoe
Made of gold  and silver
And a Lady at the prow

When She arrived
She told me to embark
She said to me
We are going to travel

We are going to travelWe are going to travel
To a destined point
God and the Virgin Mother
Go at our side

When we arrived
In the meadows of this flower
This is the richness
Of Our Father CreatorOf Our Father Creator

in G

in A



in Am

in Gm

Vou seguindo, eu vou seguindo
Cantando as minhas doutrinas
A Virgem Mãe é soberana
Minha Mãe que me ensina

Vou seguindo, eu vou seguindo
Vamos ver se nós acerta
O caminho de Jesus CristoO caminho de Jesus Cristo
Aonde andou com seus profetas

Na casa da Virgem Mãe
De Jesus Cristo Redentor
Cantamos, manos cantamos
Consagrando este amor

Na casa de Jesus Cristo
Ele mandou para nós cantarEle mandou para nós cantar
Para louvar ao Pai Eterno
É quem tem para nos dar

É quem tem para nos dar
Para mim com os meus irmãos
É quem nos dá a todos nós
A eterna salvação

 

I am following, I am following
Singing my doctrines
The virgin Mother is sovereign
My Mother is who teaches us

I am following, I am following
Let’s see if we get it right
The path of Jesus ChristThe path of Jesus Christ
Where He walked with his prophets

In the house of the Virgin Mother
The path of Jesus Christ the Redeemer
We sing,brothers and sisters, we sing
Consecrating this love

In the house of Jesus Christ
He topld us to singHe topld us to sing
To praise the Eternal Father
It is He who has to give us

It is He who has to give us
For me and my brothers and sisters
It is He who gives all of us
The eternal Salvation



Eu vim da minha armada
Trazer fé e amor
A minha Mãe que me mandou
Trazer fé e amor

Vou seguindo os meus passos
Se eu achar firmeza eu vou
Não despreza os teus irmãosNão despreza os teus irmãos
Amostra tua luz de amor

Sou filho da verdade
E do poder superior
A minha Mãe que me mandou
Trazer fé e amor

I came from my armada
To bring faith and love
My Mother sent me
To stay where I am

I keep following my steps
If I find firmness I go
Don’t neglect your brothersDon’t neglect your brothers
Show your light of love

I am a Son of the Truth
And of the Superior Power
My Mother sent me
To bring faith and love

in Am

in Bm



Deus, Divino Deus
Soberana luz de amor
É o Poder Universal
É a força superior

Vamos, vamos meus irmãos
Vamos todos nós cantar
Para Deus dar a nossa saúdePara Deus dar a nossa saúde
A Virgem Mãe nos perdoar
 
Eu digo é com firmeza
Dentro do meu coração
Que Jesus Cristo está conosco
É quem nos dá as instruções

God, Divine God
Sovereign Light of Love
It is the Universal Power
It is the Superior Force

Let’s go, let’s go my brothers and sisters
Let’s all sing
For God to give us our healthFor God to give us our health
And for the Virgin Mother to forgive us

I say with firmness
Within my heart
That Jesus Christ is with us
It is He who gives us the instruction



in C

in D

Chamo Estrela, chamo Estrela
Chamo Estrela, Estrela vem
Ela vem os ensinar
O amor de quem quer bem
 
O amor de quem quer bem
É a saúde e o bem-estarÉ a saúde e o bem-estar
Consagrando este amor
Para sempre não faltar
 
Para sempre, para sempre
Amigo do meu irmão
Que ele é a minha luz
Neste mundo de ilusãoNeste mundo de ilusão

I call the Star, I call the Star
I call the Star, the Star comes
She comes to teach me
The love of one who wishes well

The love of one who wishes well
It’s the health and the well-being
Consecrating this loveConsecrating this love
So that we never lack

Forever, forever
Friend of my brother
Because he is my light
In this world of illusion



in G

in A

I sing, I say
Within this power
Because God is who gives me
To bring these teachings

My Mother who sent me
To bring faith and love
To share with my brithers and sistersTo share with my brithers and sisters
To be the same flower

Jesus Christ sent me
To come to teach
To replant the Holy Doctrines
God gives you a good place

Eu canto, eu digo
Dentro do poder divino
Porque Deus é quem me dá
Para trazer estes ensinos
 
A minha Mãe me mandou
Trazer fé e amorTrazer fé e amor
Repartir com meus irmãos
Para ser a mesma flor
 
Jesus Cristo me mandou
Para mim vir ensinar
Replantar Santas Doutrinas
Deus te dá um bom lugarDeus te dá um bom lugar



No jardim mimosa flor
Para sempre eu estou aqui
Para ser filho de Deus
Não precisa ser ruim
 
Todo mundo é muito bom
Mas não quer se condoerMas não quer se condoer
Se fogem da caridade
E depois não quer sofrer
 
O caminho torto errado
E daqui ninguém quer ser
A verdade eu mostro a todos
Que souber me compreenderQue souber me compreender
 
Aqui dentro da verdade
A minha Mãe que me ensinou
Me dá força e me dá brilho
Para sempre eu ter valor

In the garden of the delicate flower
I am here forever
To be a son of God
One doesn’t need to be bad

Everybody is good
But no one wants to have compassion
Everybody runs away from charityEverybody runs away from charity
And doesn’t suffer afterwards

The wrong crooked path 
Nobody wants to be on it
The truth I show to all
Who know how to understand me

Here within this truth
My Mother taught meMy Mother taught me
Gives me strength and gives me brilliance
So that I may always have worth

in D

in E

in F

in G



Choro muito e lamento
Tudo que já se passou
Deixo tudo saudosamente
E vou viver no meio das flores
 
Vou viver no meio das flores
Junto com a Virgem MariaJunto com a Virgem Maria
Os terrores que aparecem
É essa grande rebeldia
 
Vamos todos meus irmãos
Vamos cantar com amor
Para Deus e a Virgem Mãe
Nos defender destes terroresNos defender destes terrores
 
Sou filho da Virgem Mãe
Reconheço este poder
Chamo a força, eu chamo a força
Para vir nos defender

in C

in D

I cry a lot and regret
Everything that already happened
I leave everything with longings
And I’m going to live amongst the flowers

I’m going to live amongst the flowers
Next to the Virgin Mary
The terrors that appearThe terrors that appear
It is that great rebelliousness

Let’s all go my brothers aqnd my sisters
Let’s sing with love
For God and the Virgin Mother
To defend us from these terrors

I am a son of the Virgin Mother
I recognize this powerI recognize this power
I call the force, I call the force
To come to defend us

This hymn refers to the death of Maria Damião



Chamei lá nas alturas
A minha Mãe me respondeu
Sou humilde, sou humilde
Sou humilde um filho seu
 
A minha Mãe que me ensinou
Para sempre a Deus louvarPara sempre a Deus louvar
Para sempre, para sempre
Para sempre aonde está
 
Sou filho da verdade
E do poder universal
Para sempre, para sempre
Para sempre acreditarPara sempre acreditar

I called there in the heights
My Mother answered me
I am humble, I am humble
I am humble, Thy son

My Mother who taught
To praise forever
Forever, ForeverForever, Forever
Forever where He is

I am a Son of the Truth
And of the universal Power
Forever, forever
Forever to believe

in Am

in Bm



No Cruzeiro tem rosário
Para quem quiser rezar
Também tem a Santa Luz
Para quem quiser viajar
 
Vamos todos nós louvar
O Divino Espírito SantoO Divino Espírito Santo
A Virgem Nossa Senhora
Nos cobrir com o vosso manto
 
Eu digo é com firmeza
Dentro do meu coração
Vamos todos nós louvar
A Virgem da ConceiçãoA Virgem da Conceição
 
A Virgem da Conceição
É a nossa protetora
É quem nos dá vida e saúde
E é a nossa defensora
 
Vamos todos meus irmãosVamos todos meus irmãos
Vamos cantar com amor
Vamos todos nós louvar
A Jesus Cristo Redentor
 
Jesus Cristo Redentor
Filho da Virgem Maria
É quem nos dá a Santa LuzÉ quem nos dá a Santa Luz
E o nosso pão de cada dia

On the Cross there is a rosary
For those who want to pray
There is also the Holy Light
For those who want to travel

Let’s all of us praise
The Divine Holy Spirit
The Virgin Our LadyThe Virgin Our Lady
To cover us with Thy Mantle

I say with firmness
Within my heart
Let’s all of us praise
The Virgin of Conception

The Virgin of Conception
Is our protectressIs our protectress
It is She who gives us life and health
And is our defender

Le’s all my brothers and sisters
Let’s sing with love
Let’s all of us praise
Jesus Christ the Redeemer

Jesus Christ the RedeemerJesus Christ the Redeemer
Son of Virgin Mary
It is He who gives us the Holy Light
And our daily bread

in C

in D

in F



in F

in G

I asked everybody
Which way does the path go?
And nobody answered me
I go travelling alone

God in front, God in peace
In the heights where He is
I go travelling with GodI go travelling with God
One day I have to arrive

Jesus Christ goes with me
He goes in my company
So that one day I may enter
Into the Sovereignty

Everybody wants to be great
They left me aloneThey left me alone
I stay with the Virgin Mother
I am with the greatest force

Perguntei a todo mundo
Por onde vai o caminho
E ninguém me respondeu
Vou viajando sozinho
 
Deus na frente, Deus na paz
Nas alturas onde Ele estáNas alturas onde Ele está
Vou viajando com Deus
Um dia eu tenho que chegar
 
Jesus Cristo vai comigo
Vai na minha companhia
Para um dia eu entrar
Dentro da soberaniaDentro da soberania
 
Todo mundo quer ser grande
Me deixaram eu ficar só
Vou viajando com Deus
Estou com a força maior



in C

in D

Te levanta, te levanta
Levanta quem está sentado
Para receber o Mensageiro
Dentro do Jardim Dourado
 
Vai seguindo, vai seguindo
Dentro do jardim de amorDentro do jardim de amor
Para receber o Mensageiro
Do nosso Pai Criador
 
A mensagem que ele traz
É com prazer e alegria
Jesus Cristo e São José
E a Sempre Virgem MariaE a Sempre Virgem Maria

 

Stand up, stand up
Stand up whoever is sitting
To receive the Messenger
Within the Golden Garden

Keep following, keep following
Within the Garden of Love
To receive the MessengerTo receive the Messenger
Of ouur Father Creator

The Message that He brings
It is with pleasure and joy
Jesus Christ and Saint Joseph
And the Ever Virgin Mary



When I arrived on a plain
I saw a beautiful battalion
I also saw a lady
With a flag in her hand

When this lady saw me
She came to talk with me
For long have I been waiting for youFor long have I been waiting for you
To deliver all this to you

You take care of this plain
Of shining precious stones
Conserving the Holy Light
On the path of destiny

Quando eu cheguei numa campina
Vi um formoso batalhão
Também vi uma Senhora
Com uma bandeira na mão
 
Quando esta Senhora me viu
Veio comigo falarVeio comigo falar
Há tempo eu estou te esperando
Para tudo isto eu te entregar
 
Você me zele esta campina
De brilhantes pedras finas
Conservando a Santa Luz
No caminho que eu destinoNo caminho que eu destino

in C

in E

in F



in C

in E

in F

Traí, traí, traí, trai
Traí, traí, traí, trai
Trai, trai
 
Chamo e sei, chamo e sei
Chamo e sei quem te mandou
  
Te recebo, te recebo
Te recebo é com amor
 
Com as forças do meu Pai
E do poder superior
 
Completei um centenárioCompletei um centenário
No Cruzeiro universal
 
Cada um que está comigo
Capriche e venha se apresentar

Traí, traí, traí, trai
Traí, traí, traí, trai
Trai, trai

I call and I know, I call and I know
I call and I know who sent you

I receive you, I receive you
I receive you with loveI receive you with love

With the forces of My Father
And of the Superior Power

I completed a centennial
In the Universal Cross

Each one who is with me
Do your best and come to present yourself



Sou filho desta verdade
Sou dono deste poder
Deus me entrega com firmeza
Eu não devo esmorecer
 
Vou seguindo nesta verdade
Para sempre, sempre outra vezPara sempre, sempre outra vez
A minha mãe sempre comigo
Que me ensina eu compreender
 
Eu estou aqui nesta verdade
Só ensino é coisas boas
Alguns que estão comigo
Só pensam é coisa à-toaSó pensam é coisa à-toa
 
A ruína que se faz
É só para sofrer
Cada um dá o que tem
Não precisa ninguém dizer
 
Agora eu volto para o meu lugarAgora eu volto para o meu lugar
Sigo em frente, vamos trabalhar
Não pense em fazer o que tu queres
Que Deus é o nosso Pai

I am a Son of this Truth
I amthe owner of this power
God gives it to me with firmness
I must not be discouraged

I keep following in this truth
Forever, forever again
My Mother always with meMy Mother always with me
Is who teaches me how to understand

I am here in this truth
I only teach good things
Some who are with me
Only think of worthless things

The ruin that one makes
It is only to sufferIt is only to suffer
Each gives what he has
No one needs to say

Now return to my place
I go forward, let’s work
Don’t think of doing what you want
Because God is our Father

in C

in D



Sei aonde está meu Pai
Sei que Ele está me vendo
Reconheço a minha Mãe
Eu sei o que estou dizendo
 
Todos façam por saber
Conhecer o seu valorConhecer o seu valor
Receber a Santa Luz
Encher seu culto de amor
 
Todos chegam no salão
Com alegria para cantar
Quando chega os dias próximos
Suspira para não voltarSuspira para não voltar

In know where my Father is
I know that He is watching me
I recognize my Mother
I know what I am saying

Everyone tries to understand
To know his worth
To receive the Holy LightTo receive the Holy Light
To fill his worship with love

Everyone arrives in this temple 
With joy to sing
When the approaching days arrive
They wish not to return

in C

in D



I am a son of the Earth
I live in the shady forest
Imploring the Eternal Father
And the Ever Virgin Mary

Here I play my drum
And in the forest I beat a drum-roll
Everybody goes after itEverybody goes after it
Searching but doesn’t find it

Everybody is knowledgable
And God is who gives knowledge
Following in the right line
It is very easy to find

Eu sou filho da terra
Vivo nas matas sombrias
Implorando ao Pai Eterno
E a Sempre Virgem Maria
 
Aqui eu toco o meu tambor
E nas matas eu rufo caixaE nas matas eu rufo caixa
Todo mundo vai atrás
Procurando mas não acha
 
Todo mundo é sabido
E o saber Deus é quem dá
Seguindo na linha direita
É muito fácil de encontrarÉ muito fácil de encontrar

in C

in D



No brilho da Lua Branca
Foi quem me trouxe aqui
Doutrinar a quem quiser
Neste caminho a seguir
 
Sou filho desta verdade
Eu devo caprichar assimEu devo caprichar assim
Caprichar eternamente
Para nunca ser ruim
 
Lua Branca quem me trouxe
Confiou-me este lugar
Para ser filho legítimo
É preciso doutrinarÉ preciso doutrinar
 
A minha Mãe que me ensina
Tudo quanto eu quiser
Peço força, peço força
A meu Pai que tem poder
 
A minha Mãe foi quem me deuA minha Mãe foi quem me deu
Neste mundo este lugar
Peço força e dou força
E não saio do meu lugar

In the brilliance of the white moon
I was brought here
To indoctrinate those who want
To follow on this path

I am a son of this Truth
I must do my best this way
Do my best eternallyDo my best eternally
To never be bad

The White Moon that brought me here
She entrusted me this place
To be a legitimate son
It’s necessary to indoctrinate

My Mother is who teaches me
Everything I wantEverything I want
I ask for strength, I ask for strength
To my Father who has power

My Mother was who gave me
In this world this place
I ask for strength, I ask for strength
And I don’t leave my place

in C

in D



in Am

in Bm

Sou filho desta verdade
E neste mundo estou aqui
Dou conselho e dou conselho
Para aqueles que me ouvir
 
O saber de todo mundo
É um saber universalÉ um saber universal
Aqui tem muita ciência
Que é preciso se estudar
 
Estudo fino, estudo fino
Que é preciso conhecer
Para ser bom professor
Apresentar o seu saberApresentar o seu saber

I am a son of this Truth
And in this world I am
I give advice and give advice
To those who listen to me

The knowledge of everybody
It’s a universal knowledge
Here there is much science Here there is much science 
That it’s necessary to study

Fine study, fine study
That one needs to know
To be a good teacher
Present your knowledge



in Dm

in Cm

Todos querem, todos querem
Todos querem, eu vou dizer
Todos querem, todos querem
É preciso compreender
 
Vou seguir na minha linha
Vou deixar recordaçãoVou deixar recordação
Todos querem, todos querem
Todos querem ser irmão
 
Para ser irmão legítimo
É preciso um juramento
Não brigar com seu irmão
E nem trocar seu pensamentoE nem trocar seu pensamento

Everybody wants, everybody wants
Everybody wants, I’m going to say
Everybody wants, everybody wants
It’s necessary to understand

I’m going to follow in my line
I’m going to leave remembrance
Everybody wants, everybody wantsEverybody wants, everybody wants
Everybody wants to be a brother

To a legitimate brother
One must take an oath
Not to quarrel with one’s brother
Nor to confuse his mind



in Am

Sou filho, sou filho,
Sou filho do Poder
A minha Mãe me trouxe aqui
Quem quiser venha aprender
 
Vou seguindo, vou seguindo
Os passos que Deus me dáOs passos que Deus me dá
A minha memória divina
Eu tenho que apresentar
 
A minha Mãe que me ensina
Me diz tudo que eu quiser
Sou filho desta verdade
E meu Pai é São JoséE meu Pai é São José
 
A Sexta-feira Santa
Guardemos com obediência
Três antes e três depois
Para afastar toda doença

I am a son, I am a son
I am a son of the Power
My Mother brought  me here
Whoever wants to come to learn

I keep following, I keep following
The steps that God gives me
My Divine memoryMy Divine memory
I have to present

My Mother who teaches me
Tells me everything I want
I am a son of this Truth
And my Father is Saint Joseph

On good Friday
Let us observe with obedienceLet us observe with obedience
Three days before and three after
To ward off sickness



in Gm



in Dm

in Em

Sou filho deste poder
Vivo na terra e no mar
Implorando ao meu Pai Eterno
Nas alturas onde Ele está
 
Eu vivo aqui cantando
Para quem tiver amorPara quem tiver amor
Consagrando a minha Rainha
Foi Ela que me ensinou
 
Todos santos e todas santas
Roguem a Deus no coração
Para os filhos da terra
Se esquecer da ilusãoSe esquecer da ilusão
 

I am a son of this Power
I live on the Earth and i9n the Sea
Imploring my Eternal Father
In the heights where He is

I live here singing
For those who have love
Consecrating my QueenConsecrating my Queen
It was She who taught me

All male and female saints
Pray to God in the heart
For the sons of Earth
To forget illusion



in C

in D

Estando nesta fortaleza
Onde me radeia o sol
Encostado a meu Império
Dono da força maior
 
Dono de todo poder
Dono da força maiorDono da força maior
É Ele é quem me ensina
Para eu ensinar os menores
 
Para eu ensinar os menores
Para todos aprender
Para sempre louvar a Deus
E saber agradecerE saber agradecer

Being in this fortress
Where the sun radiates me
Close to my Empire
Owner of the Greatest Force

Owner of all Power
Owner of the Greatest Force
It is He who teaches meIt is He who teaches me
For me to teach the little ones

For me to teach the little ones
For all to learn
To praise God forever
And to be thankful



in C

in D

Chamei lá nas alturas
Para o Divino me ouvir
A minha Mãe me respondeu
Ôh filho meu, estou aqui
 
Minha Mãe, vamos comigo
Para sempre, eterna luzPara sempre, eterna luz
Para eu poder afirmar
Para sempre a Santa Cruz
 
Esta cruz do firmamento
Que radeia a Santa luz
Todos que nela firmar
É para sempre amém JesusÉ para sempre amém Jesus

I called there in the heights
For the Divine to hear me
My Mother answered me
Oh! My Son I am here

My Mother, go with me
Forever Eternal Light
So I can signSo I can sign
Forever the Holy Cross

This Cross of the firmament
That radiates the Holy Light
All who firm in in
It is forever, amen Jesus



Eu canto aqui na terra
O amor que Deus me dá
Para sempre, para sempre
Para sempre, para sempre
 
A minha Mãe que vem comigo
Que me deu esta liçãoQue me deu esta lição
Para sempre, para sempre
Para sempre eu ser irmão
 
Enxotando os malfazejos
Que não querem me ouvir
Que escurecem o pensamento
E nunca podem ser felizE nunca podem ser feliz
 
Esta é a Linha do Tucum
Que traz toda lealdade
Castigando os mentirosos
Aqui dentro desta verdade

I sing here on Earth
The love that God gives me
Forever, forever
Forever, forever

My Mother who comes with me
Who gave this lesson
Forever, foreverForever, forever
Forever to be a brother

Driving away the evil doers
Who don’t want to listen to me
Who darken the mind
And can never be happy

This is the line of Tucum
Thast brings all loyaltyThast brings all loyalty
Punindhing the liars
Here in this Truth

 in Am



in Em

in Gm

Eu canto aqui na terra
O amor que Deus me dá
Para sempre, para sempre
Para sempre, para sempre
 
A minha Mãe que vem comigo
Que me deu esta liçãoQue me deu esta lição
Para sempre, para sempre
Para sempre eu ser irmão
 
Enxotando os malfazejos
Que não querem me ouvir
Que escurecem o pensamento
E nunca podem ser felizE nunca podem ser feliz
 
Esta é a Linha do Tucum
Que traz toda lealdade
Castigando os mentirosos
Aqui dentro desta verdade

I sing here on Earth
The love that God gives me
Forever, forever
Forever, forever

My Mother who comes with me
Who gave this lesson
Forever, foreverForever, forever
Forever to be a brother

Driving away the evil doers
Who don’t want to listen to me
Who darken the mind
And can never be happy

This is the line of Tucum
Thast brings all loyaltyThast brings all loyalty
Punindhing the liars
Here in this Truth



in Dm

in Em

Tudo, tudo Deus me mostra
Para mim reconhecer
Tudo, tudo é verdade
E eu não posso me esquecer
 
A minha Mãe que me ensina
Que me entrega este poderQue me entrega este poder
Tomo conta e dou conta
E eu não posso me esquecer
 
Sigo a minha viagem
Dentro desta primozia
Tudo, tudo é verdade
No reino da soberaniaNo reino da soberania

Everything, everything God shows me
For me to recognize
Everything, everything is true
And I cannot forget

My Mother who teaches me
Who gives me this power
I look after and I accountI look after and I account
And I cannot forget

I follow my journey
Within this splendor
Everything, evrything is true
In the Kingdom of Sovereignty



in A

           

in C

in G

De longe, eu venho de longe
Das ondas do mar sagrado
Para eu conhecer os poderes
Da floresta e Deus amar
 
Eu sigo neste caminho
Ando nele dias inteirosAndo nele dias inteiros
Para eu conhecer o poder
E a santa luz de Deus verdadeiro
 
O poder de Deus verdadeiro
É preciso nós ter amor
Nas estrelas do firmamento
E em tudo que Deus criouE em tudo que Deus criou

From far away, I come fro far away
From the waves of the sacred sea
For me to know the powers
Of the forest and to love God

I follow on the path
I walk on it whole days
For me to know the powerFor me to know the power
And the Holy Light of the true God

In the power of the true God
It is necessary for us to have love
For the stars of the firmament
And for everything that God created



Estou aqui
E eu não estando como é
Eu penso na verdade
Me vem tudo que eu quiser
 
A minha Mãe me trouxe
Ela deseja me levarEla deseja me levar
Todos nós temos a certeza
Deste mundo se ausentar
 
Eu vou contente
Com esperança de voltar
Nem que seja em pensamento
Tudo eu hei de me lembrarTudo eu hei de me lembrar
 
Aqui findei
Faço a minha narração
Para sempre se lembrarem
Do velho Juramidam

I am here
And not being here, how is it?
I think of the truth
Everything I want comes to me

My Mother who brought me
She desires to take me
We are all certainWe are all certain
To leave this world

I go hapopily
With hope of returning
Even if it is only in thought
Everything I have to remember

Here I finished
I tell my storyI tell my story
So you will remember forever
The Old Juramidam



in C

in D

Meu Pai, meu Pai
Me dá o teu amor
Para eu ser filho de vós
Aqui na terra aonde estou
 
Minha Mãe, minha Mãe,
Que tudo que vós me dáQue tudo que vós me dá
Para eu viver neste mundo
E meus irmãos todos eu abraçar

My Father, My Father
Give me your love
For me to be Your son
Here on Earth where I am

My Mother, My Mother
Everything that You give me
To live in this worldTo live in this world
And to embrace all my brothers and sisters



Sigo nesta verdade
Nunca pensei em voltar
Sigo neste caminho
Para um dia eu alcançar
 
Eu como filho de vós
Se um dia eu merecerSe um dia eu merecer
Quero que vós me conceda
Para eu ter o mesmo poder
 
A minha mãe que me diz
Que tudo eu tenho que vencer
Sigo neste caminho
Nada eu tenho a temerNada eu tenho a temer
 
Eu canto e torno a cantar
Para seguir o meu destino
Recebendo a Santa Luz
Da Santíssima Mãe Divina
 
Quando eu cheguei nesta CasaQuando eu cheguei nesta Casa
Estrondo de palmas me deram
Meu Chefe me recebeu
O dono de todo Império

I follow in this truth
I’ve never thought of returning
I follow on this path
So that I can attain one day

I as Your son
If one day I deserve
I want that You conceded to meI want that You conceded to me
For me to have the same power

My Mother who tells me
That I have to overcome everything
I follow on this path
I have nothing to fear

I sing and I sing again
To follow my destinyTo follow my destiny
Reveiving the Holy Light
From the Most Holy Divine Mother

When I arrived in this house
They gave me a roar of clapping hands
My cheif received me
The owner of the whole Empire

in Am

in Bm



in Dm

in Em

in Cm

Encostado a minha Mãe
E meu Papai lá no astral
Para sempre eu quero estar
Para sempre eu quero estar
 
Minha flor minha esperança
Minha rosa do jardimMinha rosa do jardim
Para sempre eu quero estar
Com minha Mãe juntinho a mim
 
Eu moro nesta casa
Que minha Mãe me entregou
Eu estando junto com Ela
Sempre dando o seu valorSempre dando o seu valor
 
Fazendo algumas curas
Que minha Mãe me ordenou
De brilhantes pedras finas
Para sempre aqui estou
 

Next to my Mother
And Father in the astral
Forever I want to be
Forever I want to be

My flower, my hope
My rose of the garden
Forever I want to beForever I want to be
With my Mother next to me

I dwell in this house
That my Mother entrusted to me
I being next to Her
Always giving her worth

Doing some healing
That my Mother ordered me to doThat my Mother ordered me to do
Of shining precious stones
Forever here I am



in C

Entrei numa batalha
Vi meu povo esmorecer
Temos que vencer
Com o poder do Senhor Deus
 
A Virgem Mãe
Com o poder que vós me dáCom o poder que vós me dá
Me dá força, me dá luz
E não me deixa derribar
 
O Divino Pai Eterno
E a Virgem da Conceição
Todo mundo levantou
Com suas armas na mãoCom suas armas na mão
 
A Virgem Mãe
Com o poder que vós me dá
Me dá força, me dá luz
E não me deixa derribar

I entered in a battle
I saw my people discouraged
We have to overcome
With the power of the Lord God

The Virgin Mother
With the power that You give me
Give me strength, give me lightGive me strength, give me light
And don’t let me fall

The Divine Eternal Father
And the Virgin of Conception
Everybody arose
With their weapons in their hand

The Virgin Mother
With the power that You give meWith the power that You give me
Give me strength, give me light
And don’t let me fail.



in C

in D

Sou filho do Poder
E dentro desta casa estou
Fazendo os meus trabalhos
Que minha Mãe me ordenou
 
Eu pedi a meu Pai
Me deu o consentimentoMe deu o consentimento
Trabalhar para os meus irmãos
Aqueles que estão doentes
 
Confessa a consciência
E alegra teu coração
Que esta é a verdade
Que eu apresento aos meus irmãosQue eu apresento aos meus irmãos

I am a son of the power
And in this house I am
Doing my works
That my Mother ordered me to do

I asked my Father
He gave me His consent
To work for my brothers and sistersTo work for my brothers and sisters
Those who are ill

Confess your conscience
And rejoice in your heart
That this is the truth
That I bring to my brothers and sisters






































































