Novo Horizonte

1. NOVO HORIZONTE

Meus irmãos estou aqui
Bebendo nesta rica fonte
Nosso mestre está dizendo
Nasceu novo horizonte
Passa o tempo, o tempo chega
Bem no raiar do sol
Vamos todos seguir cantando
O cantar do rouxinol
O rouxinol canta bonito
E é um dos seres divinos
Passando por entre a relva
Foi quem nos trouxe este hino
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2. SÃO JOÃO BATISTA

São João Batista
Batizou
E ordenou
Eu batizar
Com água viva
O sal sagrado
E o Santo Daime
Abençoar
Com o pai eterno
E Jesus Cristo
E o espírito santo
A brilhar
Vamos rezar prece
E se alegrar
Para o batismo
Realizar
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3. O NOSSO MESTRE É QUEM IMPERA

O nosso mestre é quem impera
Junto com uma imperatriz
Moram no meu coração
Me considero ser feliz
Eu vou seguindo os meus passos
Vou com a santa alegria
Considero os meus irmãos
Todos de uma família
Eu recebi esta ﬂor
Dentro de um lindo jardim
Registrei no peito esquerdo
Com o senhor do Bonﬁm
Este registro é divino
Esperando sempre vem
Registrou-se bem bonito
E para sempre eu digo amém
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4. O MEU PAI EU AVISTEI

O meu pai eu avistei
Bem pousado onde ele está
Na ﬂoresta e nas montanha(s)
E nas profundezas do mar
Eu segui meus passos em frente
Vi o meu pai embalar
Com calma ele me disse
Bem na calma vou acalmar
É fortaleza do tempo
O meu pai de Oxalá
Subo paro, paro e subo
Com o meu papai Paxá
O meu pai é tão formoso
No reino de Orixá
Maré mansa, maré cheia
Minha mãe Iemanjá
Salve o sol e salve a lua
Na superfície do mar
As estrelas se revelam
Neste salão a brilhar
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5. SUPREMAMENTE SANTAS

Supremamente santas
São as princesas que eu vou citar
Janaína, Junaída
E Soloína a encantar
Dentro destas aﬁrmações
Eu vou seguindo com meu Jesus
Junto com os meus irmãos
Firmo um ponto de luz
A meu pai peço conforto
E não saia da minha mente
Para eu seguir com ﬁrmeza
Como um guerreiro valente
Nosso mestre é a certeza
Desta linda formatura
A virgem santa Maria
É a rainha da formosura
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6. A HUMILDADE É SUBLIME

A humildade é sublime
A ﬂor do lótus é real
Desabrochou no jardim
Do reino imperial
No reino imperial
Deus está a falar
Com palavras de amor
Quem quiser pode escutar
Palavras lá no astral
Palavras bem secundárias
Palavras com gentilezas
Palavras estagiárias
Estamos dentro deste estágio
No mundo material
Aprendendo a trabalhar
E se defendendo do mal
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7. CHOREI DE ARREPENDIDO

Chorei de arrependido
Chorei, chorei
Chorei, chorei
Chorei por onde eu passei
Chorei de arrependido
Chorei, chorei
Chorei, chorei
Chorei mas eu me ﬁrmei
Chorei de arrependido
Chorei, chorei
Chorei, chorei
Chorei mas eu acertei
Chorei de arrependido
Chorei, chorei
Chorei, chorei
Chorei mas eu alcancei
Chorei de arrependido
Chorei, chorei
Chorei, chorei
Chorei mas eu triunfei
Chorei de arrependido
Chorei, chorei
Chorei, chorei
Chorei mas sei a quem amei
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8. EU VOU SEGUINDO BUSCANDO O MEU CAMINHO

Eu vou seguindo buscando o meu caminho
Eu vou seguir caminhando com amor
Nesta estrada que é do meu mestre
Para chegar a Jesus Cristo redentor
Chamo esta força que vem do poder supremo
Luz e visão para me esclarecer
Minhas belezas e minhas verdades
Sabendo sempre que de Deus vem o poder
Meu pai celeste criador universal
Dai-me esta gota que vem do poder divino
Dai-me esta gota pura do astral
Dai-me esta luz vinda do amor divino
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9. FOI NO BRILHO DA LUA

Foi no brilho da Lua
Que eu me patenteei
Na pureza da inocência
O meu mestre eu busquei
Nosso mestre está em ti
Mas também está em mim
Falando estas palavras
O que é de Deus não tem ﬁm
O que é de Deus não tem ﬁm
Tocou-me em cima do peito
Nosso mestre está dizendo
Tudo de Deus é perfeito
Tudo de Deus é perfeito
Sinto no meu coração
Estou juntinho do meu mestre
Às margens da uniﬁcação
Eu vou seguindo com ﬁrmeza
Para me uniﬁcar
Na grandeza do meu mestre
Eu quero sempre me encontrar
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10. MALUÊ

Blá blá blá blá maluê (6x)
A serenidade em tudo
Tudo, tudo é divino
Serenou, serenou
Nos trazendo este lindo hino
Refrão
O poder de Deus é grande
É para todos acreditar
Salve as águas salgadas
Deste gigantesco mar
Refrão
O sol iluminou
É a origem do santo dia
Que resplandece a luz
Da sempre virgem Maria
Refrão
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11. LÁ VAI PAPAI

Lá vai papai
Para o ocaso
Lá vem mamãe
A quem eu consagro
O dia ﬁnda
A noite vem
Terminada a noite
Reproduz o bem
Aí chegou papai
Vamos receber
Resplandece a luz
E faz fortalecer
Eu te dou aqui
O teu bastão
É fosforescente
Brancura do algodão
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12. BRILHOU UMA ESTRELA

Brilhou uma estrela
Pousou no meu caminho
É a divina estrela dalva
Reﬂetida em meu destino
Pensamento é bonito
Lá por dentro é dourado
O perdido é sem valor
O valor é o achado
Meu mestre a vós eu peço
Peço ﬁrmeza e amor
Para eu amar aos meus irmãos
Com o perfume desta ﬂor

12

13. REVI UM POUCO DO PASSADO

Revi um pouco do passado
Numa alongada estrada
Aprendi um bocadinho
Só não serve é o nada
Palavras santas do meu mestre
Eu ﬁquei a recordar
Batalhando para servir
E o povo me estimar
Floriu tudo e transformou
Em ouro puro bem maciço
Quem quiser que pesque o peixe
O nosso mestre dá o caniço
Papai velho e mamãe velha
Expressões bem valiosas
Elas são do nosso mestre
Com palavras carinhosas
Revi grandes companheiros
Lá do tempo de outrora
Vai o tempo e vem o tempo
Eu me manifesto agora
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14. ENTREI NUMA BATALHA

Entrei numa batalha
Pronto para batalhar
Batalho comigo mesmo
Para eu poder alcançar
Foi quando o mestre me disse
Cuidado pra não cair
A saúde é coisa boa
E é bom ser senhor de si
Meu mestre a vós eu peço
Não me deixe esmorecer
Na minha miração
Enxergo a vossa mercê
Aqui eu vou declarar
Neste templo majestoso
Passo a vista e enxergo
São Francisco milagroso
Eu dou viva ao pai eterno
Com amor e com carinho
Viva São Francisco
E viva o seu pergaminho
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15. EU DOU VIVA AO NOSSO MESTRE

Eu dou viva ao nosso mestre
Foi quem nos trouxe esta ﬂor
Viva todo universo
Onde eu emprego o meu amor
Aqui dentro da verdade
Sempre canto e sempre oro
Viva a rainha das neves
Com o príncipe Polidoro
Este mundo é de Deus
Quatro são os seus recantos
Sempre saio por aí
Sempre ﬁco no meu canto
Sinto a força do mar
Pulsando dentro de mim
Dentro desta pulsação
Dou viva a vovô Joaquim
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16. EU ANDAVA VIAJANDO

Eu andava viajando
Parei num santo salão
Concentrei-me no meu mestre
Passou-me uma lição
Só Deus sabe nós sentimos
A força da intuição
Intuindo e clareando
No alcance da visão
Que para estar junto ao poder
É preciso conﬁar
Ser solidário com os outros
E tudo pode acrescentar
No crescente eu já me vou
Balanceia, balanceia
Vou alcançando o santo brilho
Da louvada lua cheia
Lua cheia consagrada
Concentrou nesta passagem
Clareai nosso caminho
No percurso da viagem
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17. CADA DIA QUE SE PASSA

Cada dia que se passa
Eu sinto mais que vou vivendo
Cada dia que se passa
Eu sinto mais que vou aprendendo
Cada dia que se passa
Eu sinto mais que vou nascendo
Cada dia que se passa
Eu sinto mais que vou crescendo
Cada dia que se passa
Eu sinto mais que vou dizendo
Cada dia que se passa
Eu sinto mais que eu vou vendo
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18. NA HARMONIA DA FLORESTA

Na harmonia da ﬂoresta
E na ﬁrmeza de um rochedo
Digo Pedro tu és pedra
E és a chave do segredo
És a chave do segredo
Bem envolta com um véu
Digo Pedro tu és pedra
E és o chaveiro do céu
És o chaveiro do céu
Um autêntico cavalheiro
Nas embaixadas de Deus
Ele é quem chega primeiro
Ele é quem chega primeiro
Dentro do seu regimento
Como é forte o seu amparo
Com o comando do vento
Com o comando do vento
Faz as nuvens se dissipar
Relampeja e troveja
E a chuva faz chuá chuá
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19. NO CREPÚSCULO DO ENTARDECER

No crepúsculo do entardecer
Contemplando é um tesouro
Mamãe lua é prateada
Papai sol brilha como ouro
Quando a noite se aproxima
Nos convida para o repouso
Quem nos dá é a nossa mãe
Com afeto afetuoso
As estrelas se revelam
Na estrela a cintilar
Meus irmãos eu sou daqui
Mas eu também sou de lá
Fico alegre e agradecido
Cheio de convicção
Quem nos cura é a fé
Tendo amor tem a salvação
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20. EU ME LIMPEI

Eu me limpei
Vou me limpar
Mas como é bom
A gente se limpar
Nas águas brancas
No céu dourado
Mas como é bom
O meu pai amado
Meu pai celeste
Todo estrelado
Mas como é bom
Estar ao vosso lado
É no cruzeiro
Que o mestre é formado
Mas como é bom
Todos abraçados
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21. AS PALAVRAS SÃO BONITAS

As palavras são bonitas
São palavras de amor
O sol ele é quem aquece
É o fogo do criador
A lua é quem dá força
A terra produz o alimento
O sol ele é quem cria
Com o seu aquecimento
O sol ele é divino
O sol ele é senhor
Ele aquece tudo igual
E vai deixando o vigor
Revigorado eu senti
O meu coração brilhar
Junto do brilho do sol
Para eu poder aﬁrmar
Nós somos ﬁlhos de Deus
Descendentes de Noé
Ouro ﬁno e prata ﬁna
Mas é preciso se ter fé
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22. EU SAÍ TRABALHANDO

Eu saí trabalhando
Passeando a passear
Eu fui dando meia volta
Volta e meia eu tenho que dar
Bem na frente está um espelho
É muito fácil de enxergar
Corrigindo os seus defeitos
Você começa a olhar
Bem no alto do pináculo
Tudo estava adormecido
Contemplando o nosso mestre
O nosso verdadeiro amigo
Ali estava o nosso mestre
Dentro de uma sacristia
Com todo seu resplendor
No brilho da santa Maria
É o Daime é o Daime
Toda natureza em sí
Suavizando o sofrimento
E dá até pra divertir
Este espelho resplandece
A toda hora e todo instante
Fundamentando nesta terra
A estrela radiante
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23. OUVI O SOM DAS ÁGUAS

Ouvi o som das águas
Chuá
Balançando, balançando
Balançando a balançar
Este planeta é bonito
Com bons olhos pode olhar
Balançando, balançando
Mais bonito o mestre está
Nosso mestre é a coroa
Vamos todos nós louvar
Com louvores mais louvores
O trabalho coroar
Meu mestre a vós eu peço
Para sempre lhe escutar
Vossas palavras do alto
Que a mim possam chegar
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24. GERREIRO

Numa grande festividade
Que nasceu no coração
Nasceu, nasceu, nasceu
O rei São Sebastião
O rei São Sebastião
Atuante universal
Ele atua guerreando
Sempre, sempre contra o mal
Sempre, sempre contra o mal
A sua espada é de ouro
Seu escudo é de cristal
Juntando tudo é um tesouro
Juntando tudo é um tesouro
Lá no céu do alto mar
Ele comanda uma falange
Falanjeta falanjar
Eu dou viva ao pai eterno
E a virgem da Conceição
Viva o mestre ensinador
E viva São Sebastião
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25. A SUSTENTAÇÃO DE TUDO

A sustentação de tudo
Ela vem do nosso mestre
É quem sustenta o mundo todo
Até no azul celeste
Minha virgem santa Maria
Mas como é lindo o seu olhar
Seu perfume inebria
E faz a gente se consolar
O consolo é uma dádiva
Dado pela mãe divina
Ela consola eternamente
Prateada com prata ﬁna
ó virgem senhora Mãe
Virgem da consolação
Consolai a todos nós
Senhora da Conceição
ó virgem senhora Mãe
Vós queira nos benzer
Com o vosso benzimento
Dá gosto se viver
Graças eu vou dando
Graças eu vos dou
Na minha mãe divina
Eu emprego o meu amor
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26. IA PASSANDO ENTRE AS FLORES

Ia passando entre as ﬂores
No jardim da virgem Maria
Ouvi uma voz suave
Que cantava com alegria
Valsa vai e valsa vem
O tempo se rejuvenesce
A maldade não impera
Só a bondade prevalece
Aí eu também cantei
Com festa no meu coração
Pois só me encontro é com festejo
Sou como um centurião
Refrão
Mamãe velha, mamãe santa
Mãe do nosso salvador
Mãe de toda a pureza
Mãe do céu mãe de amor
Refrão
Minha mãe manda semear
A semente do amor
Eu semeio por onde passo
Dando viva e louvor
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26. IA PASSANDO ENTRE AS FLORES (continued...)

Refrão
Vamos todos meus irmãos
Formar ao lado da bondade
é uma riqueza imensa
O ato da fraternidade
Refrão
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27. LUA NOVA

Lua nova foi ao crescente
Do crescente a lua cheia
No processo da minguante
Lua nova me presenteia
Recebi da lua nova
Bem na força do crescente
Lua cheia clareou
Tornou lindo este presente
Agradeço a lua nova
Por esta estrela a estrelar
Gravo no meu coração
Com certeza não vai faltar
No patamar desta história
Só é bonita se olhar
Lua cheia preenchida
Mas como é lindo o seu luar
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28. É DEUS

É Deus em tudo
É Deus em todos
É Deus no céu
É Deus de ouro
No estábulo das palavras
Eu só tenho que ﬁrmar
Junto ao mestre ensinador
A ele eu quero escutar
Refrão
Eu escutando o mestre disse
A simplicidade entra em todo canto
Amiga da verdade Naná Nonô
Naná Nonô é a ﬂor do encanto
Refrão
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29. BEM NOS PONTOS CARDEAIS

Bem nos pontos cardeais
Destaca-se também o sul
No azul da santa estrela
Da estrela do azul
No apogeu desta estrela
Tudo ﬁca bem celeste
Vale lá e vale cá
A segurança é do mestre
Eu ﬁrmei meu pensamento
Para assistir um batizado
Mais um ponto se soergueu
É um castelo azulado
Eu agradeço ao nosso Mestre
Por esta força verdadeira
No balanço estou ﬁrmado
Firmo na linha primeira
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30. CASMERIM

Contemplando a natureza
E vendo toda a sua forma
Natureza ela é viva
Se agredida ela chora
A natureza é o conjunto
Na formação de uma só
Todas são obras de Deus
O dono da força maior
No revôo da natureza
Casmerim foi quem partiu
Ostentando a beleza
Sorriu, sorriu, sorriu
No adeus da despedida
Saudade ﬁca, saudade vai
Casmerim se despediu
Foi pra casa de papai
Vá pra casa de papai
Que lá tem muitas moradas
Casmerim estou contigo
Sempre, sempre será lembrada

31

31. NO ESPAÇO DO INFINITO

No espaço do inﬁnito
Aonde repouso amor
No berço de uma criança
Transformada num senhor
Meu senhor Jesus Cristo
Meu Cristo é Jesus
Protegei os inocentes
Com a inocência da luz
Meu senhor Jesus Cristo
Meu Cristo é salvador
Protegei os inocentes
Com a inocência do amor
Na inocência do amor
Eu vou, eu vou, eu vou
Navegando num barquinho
Este barco é do amor
Neste barco do amor
Eu sinto uma calmaria
Concentrando o pensamento
Ó meu Deus que alegria
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32. ESTÁ NO BRILHO DESSA ESTRELA

Está no brilho dessa estrela
Uma exempliﬁcação
Ouro ﬁno e prata ﬁna
Esta é a nossa visão
É com amor que se aprende
No amor está o perdão
Na essência do amor
Está a nossa salvação
Vamos todos meus irmãos
Acreditar na santa fé
Pra resistirmos os balanços
Na bela arca de Noé
A bela arca de Noé
É um símbolo de sustento
Pra distinguirmos a majestade
Deste majestoso templo
É Deus aqui, é Deus ali
Deus em primeiro lugar
Deus é o verdadeiro templo
Deus aqui, Deus acolá

33

33. Ó MEU PAI SE FOR CASTIGO

Ó Meu pai se for castigo
Vós pode me castigar
Mas eu sempre peço a Vós
Conforto para (eu) atravessar
Logo me chegou o conforto
Com a luz da santa guia
Iluminou o meu caminho
Eu ﬁz uma travessia
No ﬁnal eu me abismei
Vi um palácio de cristal
Com a luz da santa guia
Eu acendi meu castiçal
As lembranças do passado
Nelas eu posso me centrar
Mesmo eu saindo daqui
Tudo eu hei de lembrar
Foi a luz da santa guia
Que fez eu me originar
Para eu trabalhar incasavelmente
Sonhando com um bom lugar
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34. CORAL

O Meu Deus que maravilha
Estou ouvindo um vozeral
Uma voz bem feminina
Entoando um coral

Second,
Fourth,
and sixth
verses
(Cura,
Glória,
Salve)
repeat 4x
and are
sung by
women
only

Cura, cura, cura, cura
Cura, cura, cura, cura
Bem na frente estar escrito
É para todos acreditar
Quem cura é Jesus Cristo
Esta aqui para curar
Glória, Glória, Glória, Glória.
Glória, Glória, Glória, Glória.
Salve, Salve, Salve, Salve,
Salve a virgem Maria
Cantando entre as mulheres
Salve a noite, salve o dia.
Salve, Salve, Salve, Salve.
Salve, Salve, Salve, Salve.
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35. SEREIA

São muitas as lindas sereias
No mundo encantado do mar
Sereia, Sereia
Sempre feliz a cantar
Meu papapapapapapai
Meu papapapapapapai
Dai-nos a força,
Dai-nos a força,
Dai-nos a força,
E nos acalmai
Meu papapapapapapai
Meu papapapapapapai
Dai-nos a luz,
Dai-nos a luz,
Dai-nos a luz,
E nos alegrai
Meu papapapapapapai
Meu papapapapapapai
Apascentai,
Apascentai,
Apascente
Meu papapapai
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35. SEREIA (continued...)

No mundo encantado no mar
O encanto a se encantar
Sereia, Sereia
Sua beleza é de admirar
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36. NA BATIDA DO MARACÁ

I am hearing our Master
In the beat of the maracá
He said the material goes to its rest
And the spirit goes to work
In the work of the spirit
It's not possible to have limitations
It is part of the life of God
The knowledge of creation
Our Master is proving
Himself to be the King of science
He is asking everyone
To give holy obedience
Following in the direct line
One has nothing to complain about
Having faith in the Eternal Father
Everything comes and everything is given
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36. NA BATIDA DO MARACÁ

Eu escutando o nosso Mestre
Na batida do maracá
Disse a matéria vai pro repouso
E o espírito sai a trabalhar
No trabalho do espírito
Não pode ter limitação
Ele faz parte de Deus vivo
O saber da criação
O nosso Mestre vem provando
Ser Ele o Rei da ciência
Está pedindo para todos
Render a santa obediência
Seguindo na linha direito
Não tem nada a reclamar
Tendo fé no Pai Eterno
Tudo chega e tudo dá
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37. SANTA CURA

Lá vem a Santa Cura
Estou vendo como é
É uma maravilha
O magnetismo da mulher
Já chegando, já chegou
Ela vem nos visitar
Quando sai deixa alegria
Harmonia e bem estar
Dou viva a nossa rainha
Neste salão de Congar
Com o tambor da crioula
E o som do maracá
Oh minha Virgem Santa
Oh mãe de alegria
Verde é nossa esperança
No raiar de cada dia
Oh virgem mãe puríssima
Eu peço em nome de Jesus
Para sempre prosperar
No fulgor da santa luz
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38. TUDO ESTA COM DEUS

Tudo esta com Deus
Tudo esta com Deus
Tudo esta com Deus
Tudo vem de Deus
O meu pai amado
O meu pai amado
Digo para sempre
Seja bem louvado
E neste astral
E neste astral
Eu vou encontrando
E o cabedal
Meu Deus e bom
Meu Deus e bom
Se eu merecer
Posso ter meu dom
Dentro do direito
Dentro do direito
Já esta com Deus
Tudo é refeito
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39. CIRANDA DO ALERTA

Ao meus queridos irmãos
A todos eu quero dizer
Com palavras do meu chefe
Na ciência do saber
Vamos ter fé
Nosso mestre
O grande rei
Rei dos Judeus
Em quaisquer
Das circunstâncias
Não há como
O santo Deus
A memória e divina sempre lembra
E não se esquece
Se se se lembrar de Deus
Ele acode a nossa prece
Dentro da suavidade
O nosso Mestre nos desperta
Acordando e balançando
Na ciranda do alerta
Todos de pés bem ﬁrmados
Na santa luz desta doutrina
Neste astral bem vigoroso
Que alimenta e nos fascina
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40. UI UI NÃO SE ASSUSTE

Ui Ui não se assuste
Nunca vivi assustado
Porque eu tenho nosso mestre
E a virgem mãe ao nosso lado
Vou seguindo devagar
Com as bênçãos lá do céu
No reluzir de uma espada
Do arcanjo São Miguel
O arcanjo São Miguel
E um anjo verdadeiro
Fulminado com o mal
O seu espírito e de guerreiro
Anjo bom, anjo louvável
O arcanjo são Miguel
Ele intercede pelas almas
Para entrar lá no céu
O arcanjo são Miguel
E um anjo protetor
Suas asas são cristais
nos pés de nosso Senhor
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41. CONTENTAMENTO

Oh my God what contentment
I feel my heart burning
In a dominant blaze
Revealing our being
All is well revealed
Bathed in the most pure Love
In the tears of Our Lady
That She cried for her son
My brothers and sisters this is the time
It is the empire of love
The ﬁve wounds of Jesus Christ
That everything heals and is already healed
Heal, heal, heal, heal
Heal old heart
Putting on what is new
Everything changes shape
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41. CONTENTAMENTO

O meu Deus que contentamento
Sinto o coração bater
Numa chama dominante
Revelando o nosso ser
Tudo está bem revelado
Banhado no mais puro Amor
Nas lágrimas de Nossa Senhora
Que por seu ﬁlho Derramou
Meus irmãos o tempo é esse
É o império do amor
As cinco chagas de Jesus Cristo
Que tudo sara e já sarou
Sara sara sara sara
Sara velho coração
Se revestindo no que é novo
Tudo muda de feição
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42. BOM DIA ESTOU MIRANDO

Good day I am seeing
Good day I am seeing
Good day I am seeing
And with good morning I go greeting
The shine is from the astral
The force is from the forest
It is a beneﬁcial power
That is manifested here
Good morning I am seeing ...
It has been many years
That the Master has said it this way
That to be a child of God
One need not be bad
Good morning I am seeing ...
It is the time of reﬁnement
Of the shaking of Papa
Our Master announced
That this day would come around
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42. BOM DIA ESTOU MIRANDO

Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
E com bom dia vou saudando
O brilho é do astral
A força é da ﬂoresta
É força benfazeja
Que aqui se manifesta
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
E com bom dia vou saudando
Já fazem muitos anos
Que o Mestre disse assim
Que para ser ﬁlho de Deus
Não precisa ser ruim
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
E com bom dia vou saudando
É o tempo do apuro
Do balanço de Papai
O nosso Mestre anunciou
Que chegaria um dia Ai
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42. BOM DIA ESTOU MIRANDO (continued...)

Good day I am seeing ...
Well within the garden of Carmine
This ﬂower bloomed
With renewed hope
Gaining the holy love
Good day I am seeing ...
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42. BOM DIA ESTOU MIRANDO (continued...)

Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
E com bom dia vou saudando
Bem no jardim de carmim
Desabrochou essa ﬂor
Com renovo esperançoso
Emplacando o santo amor
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
Bom dia estou mirando
E com bom dia vou saudando
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43. NA NOBREZA DA PALAVRA

The sea, the sea, the sea
The sea, there are many seas
It is the heart of God
With your muscles pulsating
Sun, sun, sun
That does not leave its place
Illuminating the world
Incessant without stopping
The moon, the moon, the moon
Your sheath is silver
It reﬂects well in my memory
The present and the past
In the present in the past
Still will continue changing
Our Teacher who spoke
Is speaking in the present
In the nobility of the word
Very high in good tone
Is contained in calm
Holy words are always good
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43. NA NOBREZA DA PALAVRA

O mar, o mar, o mar
O mar, são muitos mares
É o coração de Deus
Com seus músculos a pulsarem
O sol, o sol, o sol
Que não sai do seu lugar
Iluminando o mundo todo
Incessante sem sessar
A lua, a lua, a lua
O seu invólucro é prateado
Reﬂete bem na minha lembrança
O presente e o passado
No presente do passado
Apenas vem se modiﬁcando
O nosso Mestre que falava
No presente está falando
Na nobreza da palavra
Bem no alto em bom som
Está contida em bonança
Palavras santas sempre é bom
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44.

Stand up my brother
With gentleness in the eyes
See here a bouquet
Mama told me to give to you
I thank my mother
With certainty I will be ﬁrm
With divine protection
I will never be left to be more
How beautiful is our mother
Reﬂected in my eyes
It was always my desire
By Your side I want to be
My brothers and sisters in this mystery
What we need is to understand
Warm Divine Mother
The happiness of my being
My Blessed Sacrament
In it I will codify
With faith in the Divine Father
My Master always teaches you
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44.

Se levante meu irmão
Com meiguice no olhar
Veja aqui um ramalhete
Mamãe mandou eu te entregar
Agradeço a minha mãe
Com certeza vou ﬁrmar
Com a proteção divina
Nunca irei deixar muchar
Como é bela a nossa mãe
Reﬂetida em meu olhar
Sempre foi o meu desejo
Ao Vosso lado eu quero estar
Meus irmãos neste mistério
O que nos falta é compreender
Calorosa Mãe Divina
A felicidade do meu ser
Meu Santíssimo Sacramento
Nele eu vou me codiﬁcar
Com fé no Pai Divino
Meu Mestre sempre a nos ensinar
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45. SONHO DOURADO

Everything is spiritual
Within the golden dream
Inside of the highest praise
Is the most beautiful result
Our Master is who is saying
Speaking gently and speaking loudly
He also speaks very softly
Hail the angels there in the heights
Our Master is the sacrament
He has nothing of stories
To take a step toward him
A thousand steps are on his behalf
In the plumage of history
We feel radiant
Contemplating the splendor
It shines, shines so bright
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45. SONHO DOURADO

Tudo está espiritual
Dentro de um sonhar dourado
Dentro do maior louvor
É belíssimo o resultado
O nosso Mestre é quem fala
Fala brando e fala alto
Bem baixinho também fala
Salve os anjos lá do alto
Nosso mestre é sacramento
Não tem nada de enredo
Dar-se um passo até ele
Os mil passos são por conta dele
Na plumagem da história
Nos sintamos radiantes
Contemplando o esplendor
Brilha brilha como brilhante
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