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01 - SENHOR JURAMIDÃ                     

DE PÉ - 2X - FOGOS                     

(marcha)

Senhor Juramidã
Vós é quem brilha no trabalho
Faz terror à escuridão
Que nem todos podem enxergar

Nosso chefe tem poder
Para todos nós ele dá
Foi a virgem mãe quem lhe deu
Para ele nos ensinar

Senhor Juramidã
Em vós alcancei o poder
Vós me clareai a luz
E não me deixe esmorecer.

VIVAS                     



02 - CONSELHO
(valsa)

Eu agora recebi
Que meu mestre me entregou
Este divino conselho
Com a luz do resplendor

Eu agora recebi
E gravo no coração
Para mim seguir com vós
E deixar as ilusões

Meu mestre a vós eu lhe peço
Pelo nome de Jesus
Para vós me perdoar
E me dar a santa luz

É a quem eu devo pedir
Neste mundo de ilusão
Vós rogue a divindade
Pela minha salvação



Neste mundo de ilusão
Sois um pai humanitário
É quem roga a virgem mãe
Por toda esta irmandade.



03 - COMO É TÃO CLARA
(marcha)

Como é tão clara esta luz
Que vem nos iluminar
Ó meu Deus me dê firmeza
Para nela eu me firmar

Esta verdade é divina
E ela vem nos mostrar
Ó minha mãe me dê firmeza
Para sempre eu acompanhar

Jesus Cristo redentor
Foi quem mandou nos ensinar
Peço a vós uma firmeza
Para mim viver no bem estar

Nosso mestre veio ensinar
E com vós eu quero aprender
Para ver se eu chego um ponto
Que eu desejo a conhecer.



04 - EU QUERO
(valsa)

Eu quero seguir com vós
Porque vós é minha luz
Porque vós é quem me guia
Nesta missão de Jesus

Eu quero seguir com vós
Vós é quem tem o poder
Vós veio para nos guiar
É quem pode nos defender

Eu quero seguir com vós
Porque vós é minha guia
Com o poder do pai eterno
E da sempre virgem Maria

Vamos todos bem amar
Com amor no coração
Vós veio nos ensinar
E quem mandou foi nossa mãe



Vamos todos bem seguir
E tratar de se firmar
Que somos filhos de Deus 
E nós temos que se entregar.



05 - PROCURAÇÃO                     

2X

(marcha)

Eu fiz procuração
Aqui nesta verdade
Meu mestre me mostrou
O dono da realidade

Eu agora estou ciente
Que meu mestre me mostrou
Já sei que vossos trabalhos
Têm firmeza e têm valor

Vamos todos meus irmãos
Vamos seguir em frente
Que essa estrela que está aqui
É do rei onipotente.

VIVAS                     



06 - BANDEIRA    
(marcha)

Como é linda
A nossa bandeira
Ela é a luz
Que ilumina o mundo inteiro

Eu confesso os meus crimes
Ao dono desta verdade
Que eu desejo a seguir
E eu não quero maldade

Ó meu divino pai
A vós eu vou pedir
Para vós me perdoar
Para nesta luz eu seguir

Eu peço a minha mãe
Vós como mãe de bondade
Para vós me perdoar
Para eu seguir nesta verdade



Jesus Cristo redentor
É o dono destes ensinos
Peço a vós que me perdoe
Para eu seguir o meu destino

Ó meu mensageiro
Peço a vós o meu perdão
E lhe peço a santa luz
Para eu seguir na missão

Eu peço a santa luz
Peço firmeza e amor
Que eu desejo a seguir
Na missão do salvador.



07 - A CONDESSA

DE PÉ - FOGOS                     

(valsa)

A minha condessa me deu
Esta divina flor
Mandou eu apresentar
Ao meu mestre ensinador

Ela mandou me lembrar
De quem do escuro me tirou
Mandou eu rogar por ele 
E dar sempre o seu valor

Nós procuramo a seguir
Nesta missão de Jesus
Devemos rogar a Deus
Por quem nos dá a santa luz

Ele é quem nos ensina
Com prazer e com alegria
Para nos ver na santa luz
E nós ter a divina guia



Ele é quem nos dá força
Nos dá firmeza e amor
Para alcançar o que precisamos
Do nosso pai criador

Vamos pedir a Deus conforto
E deixar esta fraqueza
Que isto não nos ajuda
E vamos ter fé em Deus.

VIVAS                     



08 - INSTRUÇÃO                     

2X                  

(valsa)

Eu recebi do meu chefe
Esta boa instrução
Eu manifesto a vós
Perante aos meus irmãos

Para eu considerar a vós
Para mim poder ter valor
Considero os meus irmãos
Igualmente a minha pessoa.



09 - A VIDA ESPIRITUAL
(marcha)

A vida espiritual
É um sonho dourado
Para quem confia em Deus
E cultiva esta verdade

Seguindo no trilho
E conservando uma esperança
E confiando em Deus
Com amor tudo se alcança

Nós não somos deserdados
Que nós temos pai e mãe
Ele manda nos ensinar
Para nos colocar em seu rebanho

Quem segue nesta luz
Nunca é de esmorecer
Que Deus não vai faltar
Aos filhos que ele prometer



Confiando na pureza
Não teme nem a morrer
Em deixar este mundo
E na eterna vida ir viver.



10 - FOI EM NOME DO MEU CHEFE
(marcha)

Foi em nome do meu chefe
Que ao divino pai eu pedi
Para eu conhecer o jardim
Da sempre virgem Maria

Eu entrei neste jardim
E vi lindas primosias
Do divino senhor Deus
E da sempre virgem Maria

Meu mestre a vós eu lhe peço
Por este divino poder
Para vós me dar mais luz
E me ensinar eu compreender

Peço que vós me ajude
E me dê bom seguimento
Aqui perante a este poder
Tenho que prestar meu juramento



É trabalhar com firmeza
E saber ter lealdade
E prestar seu juramento
Para seguir nesta verdade.



11 -  O NOSSO PAI TRABALHOU
(valsa)

O nosso pai trabalhou
Nesta assembleia nos colocou
Para todos nós gravar 
Os ensinos deste pastor

O nosso pai trabalhou
Para nos dar um bom exemplo
E nós devemos gravar
Essa luz no pensamento

A benefício um do outro
Nós devemos trabalhar
Que é para nessa verdade
Todos nós se afirmar

O nosso pai nos deixou
No pé de uma árvore sombria
Que os frutos que ele vinga
É primores maravilhas



Devemos fazer proveito
Do que o nosso pai nos deu
Para nós ser mais feliz
Aqui dentro deste poder.



12 - BATALHA
(marcha)

Estamos dentro de uma batalha
É preciso trabalhar para vencer
É preciso nós enfrentar com coragem
Para deixar no ponto que é de ser

É preciso todos nós trabalhar
Para conhecer como é esta união
Para saber aonde nós tamos
E ao nosso mestre nós prestar mais atenção

O nosso mestre aqui trabalha
Para trazer nós todos iguais
Ainda tem quem não presta atenção
Que só trabalha para ser é desigual.



13 - A ESTRADA
(marcha)

Vamos limpar a nossa estrada
Para o nosso mestre passar
Vamos enfeitar bem de flores
Para ele nos visitar

Nós tapando a nossa estrada
Ele não pode navegar
E o mal em nós se encosta
E ele não pode nos livrar

É preciso nós saber
Ao mestre implorar
Para obter a nossa saúde
Ele é quem tem para nos dar

Isto eu digo é com certeza
Porque ele me amostrou
Tudo quanto nós precisa
Que a rainha lhe entregou



Nós temo a nossa saúde
Que o nosso mestre nos dá
Agora ele não é caso
De nós não saber zelar.



14 - O MEU PAI NOS PEDIU PRECES
(marcha)

O meu pai nos pediu preces
Força para batalhar
Para trazer os filhos dele
Aqui para trabalhar

Eu imploro e peço e rogo
Para todos se regenerar
Para na vossa eterna vida
O descanso nós lhe dar

Eu estou muito satisfeito
E eterno agradecido
Com a divina luz
Que de vós tenho recebido.



15 - A VIAGEM
(marcha)

Eu vou seguindo eu vou seguindo
Os meus passos devagar
Confiando em meu pai
Que um dia eu tenho que chegar

Eu fiz uma viagem
Fui à casa da ciência
Lá me mostraram a luz
Que iluminou meu pensamento

Essa luz está gravada
Com firmeza e com amor
Eu jurei para não ser contra 
A quem a luz me clareou

Há muito tempo eu procurava
O tesouro da segurança
Onde eu emprego o meu amor
A minha fé minha esperança



Eu vou rezando as minhas preces
E os hinos eu vou cantando
Sempre eu tenho a santa luz
Que vem nos alumiando.



16 - EU PEÇO UMA FIRMEZA
(marcha)

Eu peço uma firmeza
No meu pensamento
Para eu seguir com meu mestre
Para eu ser eternamente

Do meu mestre eu recebi
A minha guia
Para eu seguir com meu mestre
Com a sempre virgem Maria

Para eu seguir com coragem
Com firmeza e amor
Para eu acompanhar meu mestre
Na missão do redentor

Eu dou graças a Deus
E ao mestre que me ensinou
Foi quem clareou-me a luz
Para eu ver todos primores.



17 - EU DIGO CONFORME EU VI
(valsa)

Eu digo conforme eu vi
O chefe está esplandindo
Perante aos irmãos
E todos estão ouvindo

Que Deus é o nosso pai
E manda nós reunir
Prestar atenção este tempo
E tratar de se unir

Vamos pedir a Deus
E a virgem da Conceição
Para gravar este amor
Em nossos corações

Que a verdade é divina
É o poder superior
Nós devemos respeitar
Com mais atenção e amor



Vamos pedir por nós
E por todos nossos irmãos
Para formar um corpo só
Aqui dentro deste salão.



18 - VAMOS, VAMOS MEUS IRMÃOS                   

2X 

(marcha)

Vamos, vamos meus irmãos
Vamos todos ter amor
Ao divino pai eterno
E a Jesus Cristo redentor

A puríssima mãe divina
E o nosso mestre ensinador
Porque eles são
Os nossos dominadores.



19 - CHAMEI A MINHA MÃE                 

DE PÉ - 2X - FOGOS                     

(marcha)

VIVAS

Chamei a minha mãe
Lá nas alturas
Ela me apresentou
Ao nosso pai de ternura

Nosso mestre vai na frente
Ensinando o caminho
Para nós ser eternamente
Os filhos da rainha

Eu peço a Deus coragem
Para enfrentar
Tudo enquanto for preciso
Para eu poder viajar.


