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1. SEGURA O LEME

Segura o leme desse barco com ﬁrmeza
Segura o leme o barco vai viajar
Quem nos conduz é a mamãe Natureza
Nesse barco de beleza
Também tenho meu lugar
Olho a direita minha irmã está orando
Na minha frente meu Padrinho em pé está
Meu coração está bailando alegremente
Nesta tão linda corrente
O Amor já vai chegar
Vou deslizar pelo azul do Firmamento
A mamãe Lua é um farol a me guiar
Presta atenção é precioso o momento
Vou fazer um juramento
Só parar chegando lá
O meu destino é o Sol Pai adorado
A minha senha muito Amor no coração
Vou convidando quem está do meu lado
Deixa o seu eu de lado
E comece acreditando
Segura o leme o barco já vai zarpar
Segura o leme São João vai no comando
Respire fundo tenha fé e acredite
Olha só a linda Afrodite
É a Rainha desse Mar
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1. SEGURA O LEME (continued...)

Vou navegar nas ondas do Mar Sagrado
E vou cantando que é para não me perder
Santa Benção que sinto que está chegando
É um anjo anunciando
Meu irmão vamos vencer
A nossa meta é o coração do Sol
Que é nosso Pai e tem fogo de Amor
É um Fogo Santo
Que também habita em nós
É um fogo precioso o nosso
Eu superior
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2. FLOR DE LUZ

(Oﬀered to Nonata)
Eu perguntei à Virgem Mãe Oh! Por favor
Como é que faço para resolver esta questão?
A Virgem Mãe me respondeu com todo Amor
Filho põe mais fé no seu coração.
A Santa Mãe eu respondi com humildade
Oh! Santa Mãe eu trago muita fé em mim
Ela sorriu e disse na verdade
Você precisa trabalhar no meu jardim
Senhora Mãe me diga então por caridade
Como é que eu faço para trabalhar pra Senhora
Filho olha no seu coração
Eu semeei uma ﬂor a cada hora
Então eu fui para dentro de mim
E descobri um jardim de ﬂores brilhantes
Distribui aos meus irmãos que pensam em mim
E cada ﬂor se transformou em um Diamante
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3. A PALAVRA DE DEUS

(Oﬀered to Ana Paula Strazzer)
A palavra de Deus
É doce como mel
Ela faz a gente chegar
Mais pertinho do céu
A palavra de Deus
É boa e verdadeira
Ela faz a gente chegar
Sempre como vez primeira

4

4. A FORÇA DO AMOR

(Oﬀered to Luciano Strazzer)
Eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir
Porque estou com a força do Amor
Meu Pai me diz, meu Pai me diz, meu Pai me diz
Filho meu tu já se libertou
Segura ﬁrme tua espada de Luz
Tu és guerreiro do Nosso Senhor Jesus
Com o escudo do Amor no coração
Também és ﬁlho
Do meu Senhor São João
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5. NOVA VIDA

(Oﬀered to Isabela Coutinho)
Agora só me resta é agradecer
A nova vida que em mim sinto nascer
A Virgem Mãe abriu o meu coração
E com o poder da Fé
Aqui estou com meus irmãos
Agora só me resta é agradecer
O vale da sombra da morte conheci
Mas com o poder da fé atravessei
Porque eu acredito
No Santo Salmo do Rei Davi
Agora só me resta é agradecer
Foi a Jesus que eu entreguei o meu coração
E com o poder da fé me levantei
E agora tenho
Bem ﬁrmado meus pés no chão
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6. A VOZ DO MESTRE

Vivia nesse mundo
Esperando a morte chegar
Meu Mestre me falou
Você tem que trabalhar
Trabalha com vontade
Vai mostrando seu valor
Seu lugar está reservado
Na casa do senhor
Meu Mestre me falou
Eu prontamente obedeci
E agora estou ﬁrmado
Trabalhando estou aqui
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