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01 - É PARA MIM TER FÉ       

2X - DE PÉ - FOGOS                     

(marcha)

VIVAS                     

É para mim ter fé
No onipotente
O mestre ensina
Eu firmar esta crença

O mestre manda
Nós trabalhar
Convida meus irmãos
Para nós se firmar

Nós se firmando
Neste amor
Com a virgem mãe
E o redentor.



02 - EU VIVO NESTE MUNDO
(marcha)

Eu vivo neste mundo
Junto com meus irmãos
Vamos todos trabalhar
Para ajudar Juramidã

Eu peço a virgem mãe
Para vós nos modificar
Nos dai luz nos dai amor
Para nós todos trabalhar

Vamos todos trabalhar
Para nesta casa chegar
Dando viva ao pai eterno
É quem tem para nos dar

Eu peço a Jesus Cristo
Para vós nos ajudar
Perdoai os vossos filhos
Para todos enxergar.



03 - EU RECEBI DO MEU MESTRE
(valsa)

Eu recebi do meu mestre
Uma estrela para mim
Para mim poder seguir
Para adiante eu ser feliz

Ele me deu essa estrela
Com amor no coração
Dando viva ao pai eterno
E a virgem da Conceição

Vamos todos meus irmãos
Bem seguir nesta missão
Implorando ao pai eterno
Que ele nos tem compaixão.



04 - EU IA POR UMA ESTRADA
(marcha)

Eu ia por uma estrada
Já vi grandes maravilhas
Meu mestre me mostrando
E a sempre virgem Maria

Vamos todos meus irmãos
Receber com alegria
Para nós ter firmeza
Na sempre virgem Maria

A sempre virgem Maria
Ela nos ensina é com amor
Para nós se firmar
Em Jesus Cristo redentor.



05 - EU ESTAVA TRABALHANDO    
(marcha)

Eu estava trabalhando
E meu mestre me mostrando
Eu digo para todos
Que eu estava mirando

Eu digo aos meus irmãos
Para prestar atenção
Que esta sessão está clara
Precisa se ter devoção

Vamos todos meus irmãos
Firmar esta união
Para todos nós seguir
Com a virgem da Conceição.



06 - EU ESTOU AQUI
(marcha)

Eu estou aqui
Com amor no coração
Implorando ao pai eterno
Que de mim tenha compaixão

Meu mestre a vós eu peço
Para vós me perdoar
Eu quero seguir com vós
E viver no bem estar

Segue os teus passos em frente
Com alegria e com amor
Implorando ao pai eterno
E a Jesus Cristo redentor.



07 - EU SOU ENSINADOR              

2X - FOGOS                     

(marcha)

VIVAS                     

Eu sou ensinador
Aqui dentro da verdade
Eu ensino aos meus irmãos
Os que tem força de vontade

Eu te apresento esta flor
Para ti ver o teu valor
Para ti reconher
O lugar aonde estou.



08 - EU PEÇO UM CONFORTO AO MEU MESTRE   
(marcha)

Eu peço um conforto a meu mestre
Para eu poder trabalhar
Peço que vós me ajude
Para eu poder triunfar

Vamos seguir meus irmãos
Para esta batalha vencer
Pedindo conforto ao meu mestre
Que ele nos vem proteger

Meu mestre a vós eu lhe peço
Para vós me perdoar
Peço que vós me ensine
Para eu poder trabalhar.



09 - EU VIVO TRABALHANDO
(marcha)

Eu vivo trabalhando
Para seguir nesta missão
Eu peço aos meus irmãos
Que todos prestem atenção

Meu mestre está aqui
É para ensinar
Quem não prestar atenção
É melhor se retirar

Vamos todos seguir
Com amor no coração
Vamos pedir por nós
E por todos nossos irmãos.



10 - EU SOU, EU SOU
(marcha)

Eu estou aqui
Que meu mestre me mandou
Eu dizer para os meus irmãos
Eu sou, eu sou, eu sou

Vós é uma estrela
Que brilha neste jardim
Meu mestre a vós eu peço
Que vós olhai para mim

Vós me dê um conforto
Para eu seguir neste caminho
Junto com os meus irmãos
Que somos filhos da rainha.



11 - A BANDEIRA               

DE PÉ - FOGOS                     

(valsa)

VIVAS                     

Eu sigo com o meu mestre
Eu sigo com a rainha
Vós ensina é com amor
Para nós seguir nesta linha

Vós é um rei criador
Que domina o mundo inteiro
Eu digo é porque vi
Que é um só Deus verdadeiro

Meu mestre a vós eu lhe peço
Para vós me ajudar
Eu quero seguir com vós
E viver no bem estar

Tu segues neste caminho
Que agora eu vou mostrar
Segura a bandeira na mão
Para poder triunfar.


