Morning and Sun Hymns

1. ESTRELA DALVA

Morning star you give me
You are divine, you are divine
You are divine in my vision

waltz

How happy are my footsteps
With certainty I will ﬁnd
Your resplendence one day
It is only this who I must love
My Mother who taught me
In this world of sinners
Remove me from the illusion
So I can have a diﬀerent worth
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1. ESTRELA DALVA

Estrela Dalva Vós me dá
Sois divina, sois divina
Sois divina em meu olhar

valsa

São felizes os passos meus
Com certeza eu encontrar
Um dia seu resplendor
É só quem eu devo amar
A minha Mãe que me ensinou
No mundo dos pecadores
Tirai-me da ilusão
Para eu ter outro valor
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2. SEIS HORAS DA MANHÃ

Six o'clock in the morning
I must sing
To receive
My Divine Father
The peak of midday
The light of resplendence
I must sing
To my Father Creator
Six o'clock in the evening
The sun is going to set
I must sing
To my Father the Savior
The earth is what spins
To show
All of creation
To my Divine Father
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2. SEIS HORAS DA MANHÃ

Seis horas da manhã
Eu devo cantar
Para receber
A meu Pai Divinal
O pino do meio-dia
A luz do resplendor
Eu devo cantar
A meu Pai Criador
Seis horas da tarde
O sol vai se pôr
Eu devo cantar
A meu Pai Salvador
A terra é quem gira
Para mostrar
Toda criação
A meu Pai Divinal
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3. DO SOL VOS NASCE A LUZ

From the sun is born the light,
In this blue that inspires awe.
You are the sun and you are the Queen,
You are the brilliance, You are the brilliance
You are the brilliance and the ﬂower of the sea

marcha

I am following in this path,
In this house I will arrive.
This is the house of the truth
That in this world, that in this world,
That in this world I found
In the heart I bring ﬁrmness
and in the Divine, in the heights,
This is the house of the truth,
It is a splendor, it is a splendor,
It is a splendor of beauty
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3. DO SOL VOS NASCE A LUZ

Do sol vos nasce a luz,
neste azul que faz pasmar.
Vós sois a lua e sois Rainha,
Vós sois o brilho, Vós sois o brilho
Vós sois o brilho e ﬂor do mar.

marcha

Eu vou seguindo nessa estrada,
nesta casa chegarei.
Esta é a casa da verdade
que neste mundo, que neste mundo,
que neste mundo eu encontrei.
No coração trago a ﬁrmeza
e no Divino, nas alturas,
esta é a casa da verdade,
é um primor, é um primor,
é um primor de formosura.
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4. AMANHECEU

(Oﬀered to Luzia)
The dawn’s arrived
Resplendently
The dawn’s arrived
Of the new day
My Father is there
That is where He is
My Mother is
In Her Altar
The dawn has arrived
Illuminating
Resplendently
The new day
My Mother is there
With open arms
And with Her roses
Of crystal purity
And the heart
Became resplendent
And bloomed
With all that Love
And my Mother is there
Oh yes She is
My Father is there
In great jubilation
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4. AMANHECEU

(Oﬀered to Luzia)
Amanheceu
Resplandeceu
Amanheceu
O novo dia
Meu Pai é lá
É lá que Ele está
Minha Mãe está
Em Seu Altar
Amanheceu
Iluminou
Resplandeceu
O novo dia
Minha Mãe está lá
De braços abertos
E suas rosas
Pureza de cristal
Resplandeceu
O coração
Desabrochou
Todo esse amor
E minha Mãe está lá
Está lá sim
Lá está meu Pai
Em grande jubilo
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4. AMANHECEU (continued...)

(Oﬀered to Luzia)
Resplendently
Illuminating
It is dawn
The sun has risen
In the resplendence
Of the Divine Light
Our Mother brings us
The Baby Jesus
The sun has risen
Illuminating
Let’s all receive
The Savior
He is a child
He is the Love
He has now arrived
Into the hearts
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4. AMANHECEU (continued...)

(Oﬀered to Luzia)
Resplandeceu
Iluminou
É a alvorada
O Sol nasceu
No resplendor
Da Divina Luz
Nossa Mãe nos traz
O Menino Jesus
O Sol nasceu
Iluminou
Vamos receber
O Salvador
Ele é menino
Ele é o amor
Que agora chega
Aos corações
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5. BENDITA É

Blessed is
The star that guides us
It is so beautiful
The dawning of the day
It is so blessed
And it is glorious
It is so blessed
The splendor of that rose
Blessed is
The star that guides us
It is so beautiful
The dawning of the day
It is so beautiful
And gives its splendor
Praised be
Jesus Christ the Savior
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5. BENDITA É

Bendita é
A estrela que nos guia
É tão bonito
O amanhecer do dia
É tão bonita
E é gloriosa
É tão bonito
O esplendor daquela rosa
Bendita é
A estrela que nos guia
É tão bonito
O amanhecer do dia
É tão bonita
E dá seu resplendor
Louvado seja
Jesus Cristo Salvador
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6. O PODER DO SOL
waltz
The power of the sun is what is commanding
The Master said, I am conﬁrming
With the power of the Moon, I am aﬃrming myself
With this comfort, I am securing myself
I asked the stars and I am attaining
Step by step, I am getting closer
From the soft wind, is coming to secure me
From all the prophets I am given hope
From the Earth it comes to us, the power of the Sea
And the splendor of the Forest that the Master gives us
I am going to ﬁnish, with much joy
I give viva to Saint John and the Virgin Mary
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6. O PODER DO SOL

O poder do sol é quem está mandando
O Mestre citou, eu estou conﬁrmando
Com o poder da Lua, vou me aﬁrmando
Com esse conforto, vou me segurando

valsa

Pedi as estrelas e vou alcançando
De passo em passo, vou me aproximando
Do vento suave, me vem segurança
De todos profetas me resta esperança
Da Terra nos vem, o poder do Mar
E primor da Floresta que o Mestre nos dá
Vou arrematar, com muita alegria
Dou viva a São João e a Virgem Maria
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7. ESTOU VENDO CLAREAR

I am here, I am seeing the clarity
I am here, I am seeing the clarity
Divine Father in the heights where He is
I am here, I am seeing the clarity
I am here, I am seeing the clarity
Divine Mother in the heights where She is
I am here, I am seeing the clarity
I am here, I am seeing the clarity
It is for all to aﬃrm with ﬁrmness
Firmness is to live with harmony
Firmness is to live with harmony
To have love and work in this line
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7. ESTOU VENDO CLAREAR

Estou aqui, estou vendo clarear
Estou aqui, estou vendo clarear
Divino Pai nas alturas onde está
Estou aqui, estou vendo clarear
Estou aqui, estou vendo clarear
Divina Mãe nas alturas onde está
Estou aqui, estou vendo clarear
Estou aqui, estou vendo clarear
É para todos com ﬁrmeza aﬁrmar
Firmeza é viver com harmonia
Firmeza é viver com harmonia
Ter amor e trabalhar nesta linha

16

8. O SOL NASCEU

The Sun rose and clariﬁed
Following the Moon
With its radiance
Teaching us with total love

slowly

The Sun set, the Moon clariﬁed
I see the stars with their enchantment
Mama calls me
I go, I go
Mama teaches me
I must understand
Give me comfort in order to obey
With You, with You, I will overcome
With you, with You
Where you go
Let's follow, each time farther
With you, with You and with our Father
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8. O SOL NASCEU

O Sol nasceu e clareou
Seguindo a Lua
Com seu resplendor
Nos ensinando com todo amor

marcha
lenta

O Sol se pôs, a Lua clareou
Vejo as estrelas com seu encandor
Mamãe me chama
Eu vou, eu vou
Mamãe me ensina
Eu devo aprender
Dai-me conforto para obedecer
Com Vós, com Vós, hei de vencer
Com Vós, com Vós
Para onde vai
Vamos seguindo, cada vez a mais
Com Vós, com Vós e com o nosso Pai
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9. LÁ VEM O SOL

Here comes the sun to heal us
Let's all ﬁrm ourselves
In the sun, the moon and the stars
And in the Queen of the Sea

waltz

I arrived, I'm already here
Nobody should doubt
What my Father orders
I have to aﬃrm
My Father, may you bless us
Giving us your comfort
For I, being with You,
Will never consider myself dead
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9. LÁ VEM O SOL

Lá vem o sol nos curar
Vamos todos se ﬁrmar
No sol, na lua e nas estrelas
E na Rainha do Mar

valsa

Cheguei, já estou aqui
Ninguém queira duvidar
O que meu Pai me ordena
Eu tenho que aﬁrmar
Meu Pai Vós nos abençoe
Nos dando o Vosso conforto
Que eu estando com Vós
Jamais me considero morto
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10. EM RODA DOS MENINOS

I am in the Sun
I am in the Moon
I am in the Earth
I am in the Sea
I am in the stars
I am in the air
I am in the wind
To show
To show
The power that these have
That nobody sees
And none can grasp
That nobody sees
And none can grasp
It is God in the heights
That makes victory
Each and every one
Who follows him with Love
And has certainty
That He is the Savior
I live in the forest
I bring my teachings
I sing very softly
In a circle of children
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10. EM RODA DOS MENINOS

Eu estou no Sol
Eu estou na Lua
Eu estou na Terra
Eu estou no mar
Estou nas estrelas
Eu estou no ar
Eu estou no vento
Para amostrar
Para amostrar
O poder que tem
No que ninguém vê
E nem pode pegar
No que ninguem vê
E nem pode pegar
É Deus nas alturas
Que faz triunfar
Todo aquele que
Lhe segue com Amor
E tem a certeza
que é o Salvador
Vivo na ﬂoresta
Trago os meus ensinos
Canto bem baixinho
Em roda dos meninos

22

11. ADMIRO O SOL

I admire the Sun
I admire the Moon
I admire the stars
I admire the Sea
I admire the Earth
With everything in it
I give glory to God
Who made us inhabit it
I'll be meditating
A little on your power
So here on the earth
I will be able to comprehend
All movement
Of the global inﬁnite
Because for God
All is equal
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11. ADMIRO O SOL

Admiro o Sol
Admiro a Lua
Admiro as estrelas
Admiro o mar
Admiro a Terra
Com tudo que tem nela
Eu dou glória a Deus
Que nos fez habitar
Eu vou meditando
Um pouco seu poder
Para aqui na terra
Eu poder compreender
Todo movimento
Do inﬁnito global
Sendo que pra Deus
Tudo é igual
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12. SOU A LUZ DE DEUS

(Oﬀered to Baixinha)
I am the light of God
I am the light of God
I am the light of Life
I am the light of Love
I am here on Earth
I am here on Earth
I am the light of God
I am within this Flower
I am the Force of Heaven
I am the Shine of Sea
Just think of Me
And here I Am
It will come from the Sun
It will come from the Moon
It comes from the Forest
It will arrive...It's here!

25

12. SOU A LUZ DE DEUS

(Oﬀered to Baixinha)
Sou a luz de Deus
Sou a luz de Deus
Sou a luz da vida
Sou a luz do amor
Estou aqui na terra
Estou aqui na terra
Sou a luz de Deus
Estou aqui na ﬂor
Sou a força do céu
Sou o brilho do mar
É só pensar em mim
E eu aqui estou
Vai chegar do Sol
Vai chegar da Lua
Vem la da Floresta
Vai chegar, chegou
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13. O SOL RAIOU

(Oﬀered to Padrinho Waldete Melo)
The Sun shined
Illuminated
I feel this force
Living in the Omnipotent
I keep consecrating
This brilliance in each Star
And in the Moon
With her excellent light
The Sun shined
Illuminated
I feel this force
Living in my thoughts
Who brought me
Up here was the Queen
And our Master
With his light of encouragement
The Sun shined
Illuminating
Your brilliance
The whole forest shines
Where one receives
The force of my Father
And the comfort
Of the Queen of the Forest
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13. O SOL RAIOU

(Oﬀered to Padrinho Waldete Melo)
O Sol raiou
Iluminou
Sinto esta força
Viva no Onipotente
Vou consagrando
Este brilho em cada Estrela
E na Lua
Com sua luz excelente
O Sol raiou
Iluminou
Sinto esta força
Viva no meu pensamento
Quem me trouxe
Até aqui foi a Rainha
E o nosso Mestre
Com sua luz de alento
O Sol raiou
Iluminou
O vosso brilho
A toda mata resplandece
Por onde se recebe
A força do meu Pai
E o conforto
Da Rainha da Floresta
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13. O SOL RAIOU (continued...)

(Oﬀered to Padrinho Waldete Melo)
The Sun shined
Illuminating
Giving this force
To all who work
Teaching us
To conquer with total love
Who knows it
Never ﬁnds a ﬂaw
The Sun shined
Illuminating
In this world
Showing us this path
For all of this
I thank my Master
I give viva to the Sun
That never leaves me alone
The Sun shined
Illuminating
Supreme light
Of this planet that guides us
To each brother and sister
I keep delivering a star
As proof of love
Day after day
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13. O SOL RAIOU (continued...)

(Oﬀered to Padrinho Waldete Melo)
O Sol raiou
Iluminou
Dando esta força
A todo aquele que trabalha
Nos ensinando
A vencer com todo amor
Quem lhe conhece
Nunca lhe encontra falha
O Sol raiou
Iluminou
Neste mundo
Nos mostrando este caminho
Por tudo isso
Eu agradeço a meu Mestre
Dou viva ao Sol
Que nunca me deixa sozinho
O Sol raiou
Iluminou
Suprema luz
Deste planeta que nos guia
A cada irmão
Vou entregando uma estrela
Como prova de amor
No dia a dia
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15. LUZ NA ESCURIDÃO

And we are Light in the darkness
We have to illuminate the suﬀerers
Because we are children of Juramidam
Who promises always to hold us
And only to ask for the force that our
Father gave us
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15. LUZ NA ESCURIDÃO

E somos Luz na escuridão
Temos que iluminar os sofredores
Porque somos ﬁlhos de Juramidam
Quem jura sempre segura
E só pedir força que o nosso
Pai nos dá
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16. CABOCLO BALANÇA AS PENAS

(Oﬀered to Maria Helena)
Star of the dawning of the day
Holy star, Holy star
Show me a new day
Tree shakes the leaves
Caboclo shakes the feathers
I go from the forest
My command is from Jurema
I bring ﬂowers
My ﬂowers have perfume
Your heart has love
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16. CABOCLO BALANÇA AS PENAS

(Oﬀered to Maria Helena)
Estrela do amanhecer do dia
Santa estrela, Santa estrela
Me mostrai um novo dia
Árvore balança as folhas
Caboclo balança as penas
Eu venho da ﬂoresta
Meu comando é da Jurema
Eu trago ﬂores
Minhas ﬂores tem perfume
Seu coração tem amor
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