Oração

1. EXAMINE A CONSCIÊNCIA
Padrinho Sebastião #71
Examine your conscience
Examine it thouroughly
I'm the Father and not the son
But I don't act that way
I call one by one
To all I show the path
Doing as I order
Everything becomes really easy
All can remember
The time of Noah
The doctrine of my Father
I teach it like it is
Let's go my brothers and sisters
Let's all humble ourselves
Ask our forgiveness
For our Father to forgive us
Those who want it, should endure
They have no one to complain to
I really warned
That I would come
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1. EXAMINE A CONSCIÊNCIA
Padrinho Sebastião #71
Examine a consciência
Examine direitinho
Sou Pai e não sou ﬁlho
Mas eu não faço assim
Chamo de um a um
A todos eu mostro o caminho
Fazendo como eu mando
Tudo ﬁca bem facinho
Todos podem se lembrar
Do tempo de Noé
A doutrina do meu Pai
Eu ensino como é
Vamos meus irmãos
Vamos todos se humilhar
Pedir nosso perdão
Para o nosso Pai nos perdoar
Quem quiser que se aguente
Não tem a quem se queixar
Eu bem que avisei
Que havia de chegar
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2. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
Padrinho Sebastião #86
From my Father I ask for ﬁrmness
And He never leaves my mind
I teach those who don't know
And I advise the innocents
My Father, I ask You
And I don't leave my place
Give me strength and give me love
So that I can work
My Father, I ask You
And I am at Your feet
Praying for the people
For them to be deserving
Oh! My Virgin Mother
Oh! Virgin Protectress
You are the Queen od the sea
You are my Professor
Oh! My Blessed Father
Oh! My Juramidam
He calls one by one
To receiv forgiveness
If all knew
The power that my Father has
They would drop illusion
Which is something that is worthless
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2. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
Padrinho Sebastião #86
A meu Pai peço ﬁrmeza
E não saia da minha mente
Dou ensino a quem não sabe
E aconselho os inocentes
Meu Pai a ti eu peço
E não saio do meu lugar
Dai-me força e dai-me amor
Para eu poder trabalhar
Meu Pai a ti eu peço
E aos teus pés estou
Rogando pelo povo
Para ser merecedor
Oh! Minha Virgem Mãe
Oh! Virgem Protetora
És Rainha do mar
És minha professora
Oh! Meu bendito Pai
Oh! Meu Juramidam
Chama de um a um
Para receber o perdão
Se todos conhecessem
O poder que meu Pai tem
Deixavam a ilusão
Que é coisa que não convém
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2. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA (continued...)
Padrinho Sebastião #86
The world is being shaken
And everything will shake
But at the feet of my Father,
Everyone must bow
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2. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA (continued...)
Padrinho Sebastião #86
O mundo está em balanço
E tudo vai balançar
Mas nos pés do meu Pai
Todos tem que se curvar
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3. EU VIVO COM MEU MESTRE
Padrinho Sebastião #88
I live with my Master
I live with my brothers and sisters
I live in the holy light
I'm at the foot of the cross with Juramidam
I ask my Father
What I ask, He gives to me
The enemies who come against me
I ask for strength to defeat them
Oh! My Virgin Mother
Oh! Virgin of Conception
I ask Jesus Christ
To give strength here in the session
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3. EU VIVO COM MEU MESTRE
Padrinho Sebastião #88
Eu vivo com meu Mestre
Eu vivo com meus irmãos
Eu vivo na santa luz
Estou no pé da cruz com Juramidam
Eu peço a meu Pai
O que eu pedir Ele me dá
Os inimigos que vierem contra
Eu peço força para derribar
Oh! Minha Virgem Mãe
Oh! Virgem da Conceição
Eu peço a Jesus Cristo
Para dar força aqui na sessão
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4. É PEDINDO E É ROGANDO
Padrinho Sebastião #93
It's by asking and praying
That we're able to attain
It's not by talking about each other
Wanting to slander
I present myself to my Father
And know how to tell my story
I ask that all unite
And learn to be respectful
It's in heaven and on the earth
And long the sea
My meeting with Jesus
Only I know how to unravel it
It was there on this day
And in the waters of the Jordan
That both were baptized
And began their mission
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4. É PEDINDO E É ROGANDO
Padrinho Sebastião #93
É pedindo e é rogando
Que podemos alcançar
Não é falar um do outro
Querendo caluniar
Me apresento a meu Pai
E minha história eu sei contar
Peço que todos se unam
E aprendam a respeitar
É no céu e na terra
E é beirando a beira mar
O meu encontro com Jesus
Só eu sei destrinchar
Foi aí neste dia
E foi nas águas de Jordão
Que ambos foram batizados
E começou sua missão
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5. DEM DUM
Padrinho Sebastião #97
Dem dum, dem dum
Dem dum, dem dum
God knows what He's doing
Seated in his place
Throughout the day's twelve hours
We need to pray
Our Father who art in heaven
We receive with jot
Our Father and our Mother
The Ever Virgin Mary
The powqer of God is great
Thy will be done
It's He who grants forgiveness
And is our majesty
All ask God
But don't know how to explain themselves
Guard me, defend me
Deliver me from all evil
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5. DEM DUM
Padrinho Sebastião #97
Dem dum, dem dum
Dem dum, dem dum
Deus sabe o que está fazendo
Sentado no seu lugar
As doze horas do dia
Nós precisamos rezar
Pai nosso que estais no céu
Recebemos com alegria
Nosso Pai e nossa Mãe
A sempre Virgem Maria
O poder de Deus é grande
Seja feita a vossa vontade
É quem nos dá o perdão
E é a nossa majestada
Todo mundo pede a Deus
Mas não sabem se explicar
Guardai-me, defendei-me
Livrai-me de todo mal
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6. AQUI EU VOU EXPOR
Padrinho Sebastião #105
Here I'm going to reveal
I came to recall
The mystery of the prayer
Is not merely to pray
One must pray and put this into practice
And enter into communion
One must recall Jesus Christ
And to forget the illusion
My Mother always watches me
And my Father is with me
He gives me these teachings
For me to explain them here
Each one looks after oneself
I also look after myself
I'm taking care of this path
I'm making my garden
What belongs to my Father is mine
I can use that which is His
But I don't use what belongs to others
Because that can throw me down
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6. AQUI EU VOU EXPOR
Padrinho Sebastião #105
Aqui eu vou expor
Eu vim para lembrar
O mistério da oração
Não é somente rezar
É rezar e por em prática
E entrar em comunhão
Se lembrar de Jesus Cristo
E esquecer a ilusão
A minha Mãe sempre me olha
E meu Pai comigo está
Me entrega estes ensinos
Para aqui eu explicar
Cada um cuida de si
Eu também cuido de mim
Vou zelando esta estrada
Estou fazendo o meu jardim
O que é do meu Pai é meu
O que é dele eu posso usar
Só não uso o que é dos outros
Que pode me derribar
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7. EU VOU REZAR
Padrinho Sebastião #108
I'm going to pray
For everyone to see
Our Father who art in heaven
Please defend me
Our bread
Of each day
Jesus on the height of the cross
Suﬀered all agony
I asked
And my Father gave me
To never forget
Saint Irineu
The cross
He always consecrated
In heaven and on earth
Here is my love
I loved
And knew how to love well
My Master called me
I came along with Him
Jesus
He has all love
It's here that He is
And it's here that I am
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7. EU VOU REZAR
Padrinho Sebastião #108
Eu vou rezar
Que é para todo mundo ver
Pai nosso que estis no céu
Vós queira me defender
Pão nosso
De cada dia
Jesus no alto da cruz
Sofreu toda agonia
Eu pedi
E meu Pai me deu
Para eu nunca me esquecer
De São Irineu
A cruz
Ele sempre consagrou
No céu e na terra
Aqui está o meu amor
Amei
E bem soube amar
Meu Mestre me chamou
Eu vim lhe acompanhar
Jesus
Ele tem todo amor
É aqui que ele está
E é aqui que eu estou
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7. EU VOU REZAR (continued...)
Padrinho Sebastião #108
This message
He ordered to spread
Those who don't want to listen
Please hear it
My Master
He does not hide
I'm always attentive
With the Most Holy Sacrament
Don't say
That the Master has no knowledge
He taught well
And you didn't want to learn
It is now
That I want to see
One must walk the straight and narrow
On pain of suﬀering
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7. EU VOU REZAR (continued...)
Padrinho Sebastião #108
Esta mensagem
Ele mandou explandir
Quem não quiser escutar
Faça favor ouvir
Meu Mestre
Ele não se esconde
Eu sempre estou atento
Com o Santíssimo Sacramento
Não digas
Que o Mestre não tem saber
Ele bem ensinou
E você não quis aprender
Agora
É que eu quero ver
É andar direitinho
Sob pena de sofrer
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8. PARA ESTAR JUNTO A ESTE CRUZEIRO
Padrinho Sebastião #118
To be next to this Cruzeiro
One must change one's mind
Thos who love Jesus Christ
Don't talk about their brothers and sisters
The Master is here
He speaks very softly
He teaches those who seek Him
Leaving alone those who don't want to follow
Here I am saying
For my brothers and sisters to hear me
Those who are children are arriving
And those who aren't are going to ﬂee
It's no use to be great
Without having nobility
My Father and my Mother
Show us your beauty
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8. PARA ESTAR JUNTO A ESTE CRUZEIRO
Padrinho Sebastião #118
Para estar junto a este cruzeiro
É mudar de opinião
Quem ama a Jesus Cristo
Não fala do seu irmão
O Mestre está aqui
Ele fala bem baixinho
Ensina a quem procura
Deixando quem não quer seguir
Aqui estou dizendo
Para os meus irmãos ouvir
Quem for ﬁlho vem chegando
E quem não for vai escapulir
Não adianta ser grande
Sem possuir nobreza
Meu Pai e minha Mãe
Nos mostra a sua beleza
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9. NÃO CREIA NOS MESTRES QUE TE APARECEM
Padrinho Sebastião #139
Don't believe in the masters who appear to you
Nor walk on the path with them
Believe only in your Jesus
For it's He who can give to you
My Master, here I ask You
For You to guide me
Guide me on the path of the holy light
Don't let anyone attack me
Always follow your path
Let whoever wants to talk
Receive your crystal light
Be ﬁrm and composed in your place
Receive all who arrive
Do as I tell you
Don't let be done what they want
Wait until the day that I arrive
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9. NÃO CREIA NOS MESTRES QUE TE APARECEM
Padrinho Sebastião #139
Não creia nos mestres que te aparecem
E nem com eles no caminho queira andar
Creia somente em seu Jesus
Que é Ele é quem tem para te dar
Meu Mestre aqui a vós eu peço
Para Vós me guiar
Me guie no caminho da santa luz
Não deixa ninguém me atacar
Segue sempre o teu caminho
Deixa quem quiser falar
Recebe a tua luz de cristal
Te ﬁrma e te compõe em teu lugar
Recebe todos que chegar
Faz o que eu te mandar
Não deixa fazer o que eles querem
Espera atá o dia que eu chegar
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10. PEÇO QUE VÓS ME OUÇA
Padrinho Sebastião #145
My Father I ask that You hear me
For me to ask for forgiveness
I ask not only for me
But for me and my brothers and sisters
My Father when He forgives
He forgives as it beﬁts Him
I ask that You forgive us
As You forgave in Bethlehem
The boat which sails on the sea
Sails within my heart
The one who baptizes here
Baptized in the Jordan River

23

10. PEÇO QUE VÓS ME OUÇA
Padrinho Sebastião #145
Meu Pai peço que Vós me ouça
Para eu pedir o perdão
Eu peço não só para mim
Para mim e os meus irmãos
Meu Pai quando for perdoar
Perdoa como lhe convém
Eu peço que vós nos perdoe
Como perdoou em Belém
A barca que corre no mar
Corre no meu coração
Aquele que aqui batiza
Batizou no rio de Jordão
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11. O AMOR
Padrinho Sebastião #147
Love is to be shared
Not to be feigned
Because it causes pain
Love is the ﬁeld of beauty
Where my pure image is
It was God who created it
Love is the throne of truth
Where the majesty is
Christ Our Lord
Love must be very deep
But it is not in everyone
It's for those who believed
Love is the throne of harmony
Where I rest
And pray every day
Love is of the Ever Virgin Mary
Jesus Christ the Savior
It's He who guides me
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11. O AMOR
Padrinho Sebastião #147
O amor é para ser distribuído
E não amor ﬁngido
Porque ele causa dor
O amor é o campo da formosura
Onde está minha imagem pura
Deus foi quem criou
O amor é o trono da verdade
Onde está a majestade
Cristo Nosso Senhor
O amor deve ser bem profundo
Mas não é em todo mundo
É para quem acreditou
O amor é o trono de harmonia
Aonde eu descanso
E rezo todo dia
O amor é da Sempre Virgem Maria
Jesus Cristo Salvador
Ele é quem nos guia
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12. EU NÃO SOU DEUS
Padrinho Sebastião #152
I am not God
But I have a hope
I am not God
But I am His likeness

standing

God is ﬁre
God is water, God is everything
I invite my brothers and sisters
To begin our studies
I am not God
But I have a hope
I am not God
But I am his likeness
God in heaven
God on earth, God in the sea
I invite my brothers and sisters
To remain in their places
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12. EU NÃO SOU DEUS
Padrinho Sebastião #152
Eu não sou Deus
Mas tenho uma esperança
Eu não sou Deus
Mas sou sua semelhança

perﬁlado

Deus é fogo,
Deus é água, Deus é tudo
Eu convido os meus irmãos
pra começar nossos estudos
Eu não sou Deus
Mas tenho uma esperança
Eu não sou Deus
Mas sou sua semelhança
Deus no céu,
Deus na terra, Deus no mar
Eu convido os meus irmãos
Para ﬁcar em seu lugar
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13. EU PEDI E TIVE O TOQUE
Padrinho Alfredo #82
(Oﬀered to Maria Sebastiana)
I asked and received the touch
Of the forest and the Astral
Here I am advising
That we must be equal
Examining the ﬁrmament
The universal treasure
Deep inside I feel this touch
Of this Imperial King
I say this clarifying
And showing to everyone
Who is on this path
Should try to understand
I keep saying and I want to see
This prayer vibrate
In the heart of those who love
Forever giving comfort
I always say with ﬁrmness
For I am capable of proving
Who is ﬁrm shakes
And who mocks can fall down
This force shakes
It makes the stars shine
The wind of the heights ﬂees
The earth trembles and the sea groans
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13. EU PEDI E TIVE O TOQUE
Padrinho Alfredo #82
(Oﬀered to Maria Sebastiana)
Eu pedi e tive o toque
Da Floresta e do Astral
Aqui estou avisando
Que devemos ser igual
Examinando o ﬁrmamento
O tesouro universal
Sinto profundo este toque
Deste Rei Imperial
Digo assim esclarecendo
E mostrando a todos que
Está neste caminho
Que procure compreender
Vou dizendo e quero ver
Esta oração vibrar
No coração de quem ama
Para sempre confortar
Digo sempre com ﬁrmeza
Pois sou capaz de provar
Quem é ﬁrme balanceia
E quem zombar pode tombar
Esta força balanceia
Faz as Estrelas brilhar
Foge o Vento das alturas
Treme a Terra e geme o Mar
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13. EU PEDI E TIVE O TOQUE (continued...)
Padrinho Alfredo #82
(Oﬀered to Maria Sebastiana)
My Father I thank you
For this comprehension
Everyone seek the Holy Peace
For themselves and their brothers and sisters
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13. EU PEDI E TIVE O TOQUE (continued...)
Padrinho Alfredo #82
(Oﬀered to Maria Sebastiana)
A Meu Pai eu agradeço
Por esta compreensão
Todos busquem a Santa Paz
Para si e seus irmãos

34

14. A MAGIA DA ORAÇÃO
Madrinha Nonata #9
(Oﬀered to Madrinha Júlia)
My Saint John, My Saint John
Was who sang this song
For me and for you
The magic of the Oração
Examine your conscience
And calm your heart
Through my word
Reﬂected in the Oração
My Father I ask for ﬁrmness
And I don't leave my place
I live with my master
With the boat that sails on the sea
I am asking and praying
That we must always be
At six in the afternoon
With love we will sing
Dem Dum, Dem Dum Dem Dum
I am not God but I have hope
I ask and receive the touch
Because God never tires
I am praying and always caring for
Within of my heart
But you Lord left with me
This is the hour of the Oração
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14. A MAGIA DA ORAÇÃO
Madrinha Nonata #9
(Oﬀered to Madrinha Júlia)
Meu São João, Meu São João
Foi quem cantou esta canção
Para mim e para ti
Na magia da Oração
Examine a consciência
E acalme seu coração
Através da minha palavra
Reﬂetida na Oração
A meu Pai peço ﬁrmeza
E não saio do meu lugar
Eu vivo com meu Mestre
Na barca que corre no mar
É pedindo e rogando
Que devemos sempre estar
As seis horas da tarde
Com amor vamos cantar
Dem Dum, Dem Dum Dem Dum
Eu não sou Deus Mais tenho esperança
Eu pedi e tive o toque
Quen rezar com Deus nunca se cansa
Estou rezando e sempre zelando
Dentro do meu coração
O que o Senhor deixou comigo
A hora sagrada da Oração

37

38

printed from nossairmandade.com
August 14, 2020

