Caminho do Ceu

1. 30 ANOS

I am here in Ceu do Mar
Listening to the stars singing
I am so happy, God is who gave me
He called me here and here I am
Thirty years have already passed
That the light of the forest came to the seashore
I was living so alone, God had mercy on me
He gave me my Padrinho who spoke to me
He asked it I had courage
If I had faith
I told him, Yes! Whatever God wants!
He gave me sacred seeds, with love here I planted
It was a treasure of Heaven that I inherited
What an honor and joy to serve you
Until I can say my father and I are one
I never saw such courage, never saw such love
Celestial wisdom that comes from you, Lord
Praised be the Divine Eternal Father
Praised be the Sovereign Virgin Mother
Praised be my Jesus
Praised be my Saint John
Blessed are Mestre Irineu and Padrinho Sebastiao
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1. 30 ANOS

Eu estou aqui no Céu do Mar
Escutando estrelas a cantar
Estou tão feliz, Deus foi quem me deu
Me chamou aqui e aqui estou eu
Trinta anos se passaram já
Que a luz da ﬂoresta veio para beira-mar
Vivia tão sozinho, Deus teve pena de mim
Me deu o meu Padrinho que me falou assim
Perguntou se eu tinha coragem
Se eu tinha fé
Eu lhe disse sim! Seja o que Deus quiser!
Me deu santas sementes, com amor aqui plantei
Foi um tesouro do Céu que eu herdei
Que honra e alegria server a vós
Até poder dizer meu pai e eu são um só
Nunca vi tanta coragem, nunca vi tanto amor
O saber celestial que vem do senhor
Louvado seja o Divino Pai Eterno
Louvada seja a Virgem Soberana Mãe
Louvado seja o meu Jesus
Louvado seja o meu São João
Bendito são o Mestre Irineu e o Padrinho Sebastião
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1. 30 ANOS (continued...)

Viva o aniversariante, o Ceu do Mar
Seed that died to be born again
Grew and ﬂowered until bearing fruit
And made a beautiful canopy for the bird of Heaven
to land
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1. 30 ANOS (continued...)

Viva o aniversariante, o Ceu do Mar
Semente que morreu pra renascer
Cresceu e ﬂoresceu até frutiﬁcar
E fez Formosa copa pra Ave do Céu pousar é
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2. ADEUS

(Oﬀered to Padrinho Pedro Dário e Família)
Oh, Mãe, Mãe de Coração
Iluminado de Amor
Oh. Mãe, Mãe de Compaixão
De Luz, Alegria e Fulgor
Maria, Senhora do Rosário
Abençoe ao Padrinho Pedro Dário
Com o Vosso Manto de Luz,
Amor e Poder do meu Bom Jesus
Adeus
Vai deixar saudades
Em nós e me nossa família
Vai com Deus para Eternidade
Junto da Sempre Virgem Maria
Irmão e Pai, amigo e companheiro,
Do meu Padrinho és um guerreiro
Vai receber tua Coroa de Luz
Do Mestre Irineu e meu Bom Jesus
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3. EXERCITO DA RAINHA

Agradeço a Virgem Soberana Mãe
E a Palavra do Meu Senhor São João
Agradeço, se eu mereço,
Para sempre a vossa Santa Proteção
Agradeço ao Divino Nosso Pai
E o Poder do Padrinho Sebastião
Agradeço, se eu mereço,
Para sempre a Força da Iluminação
Vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir
Vamos seguir, com amor e alegria
Estamos servindo o Exército
Da Rainha, a Sempre Virgem Maria
Para poder entrar nesta batalha
Mais que preciso é saber se defender
Estamos lutando com o Inferno
Na certeza de que nós vamos vencer
Agradeço a Jesus Cristo Redentor
E a Espada do Meu Senhor São Miguel
Salve a Fé
Salve a Coragem
Viva a Vitoria das Falanges do Céu.
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4. POVO DE DEUS

I‘ll tell the history of the People of God
Who formed the Paradise where he created His children
Starts with Adam, Abel and Cain
Eve and the Serpent and Querubim Angel
The Deluge of Noah was God who sent But the people
didn’t learned and even doubted
And then the earth was repopulated
And the children God reinitiated their Journey
Save the faith of Abraham, Save the Ladder of Jacob
Save the Dream that Joseph interpreted form the Pharaoh
In the Land of the Pharaoh were four hundred years
Receiving their punishment, paying for their deceiving
Arrived Moses the Great Liberator
He fought with Ramses in the battle he triumphed
He took his people to the Mount Sinai
He received the tablets of Law from Divine our Father
Forty years in the desert he arrives in The Jordan
Moses did not crossed but he saw the land of Promise
Joshua ordered to play the Seven Trumpets
Conquer Jericho and all the surrounding
Canaanites and Philistines Amorites and Amalequita
Succumbed to the power of the Israelian armies
Was the Stone of David that put down Goliath
Saving his people from suﬀering and agony
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4. POVO DE DEUS

Vou contar a História do Povo de Deus
Que formou o Paraiso onde criou os Filhos Seus
Começa com Adão, Abel e Caim
Eva e a Serpente e um Anjo Querubim
O Diluvio de Noé, Deus foi quem mandou
Mas o povo não aprendeu e ainda duvidou
E assim a Terra foi repovoada
e os Filhos de Deus reiniciaram sua Jornada
Salve a Fé de Abraão, Salve a Escada de Jacó
Salve o Sonho de José nas Terras do Faraó
Nas Terras do Faraó foram quatrocentos anos
Recebendo seus castigos, pagando por seus enganos
Chegou Moisés o Grande Libertador
Lutou com Ramsés, na batalha triunfou
Levou seu povo para o Monte Sinai
Recebeu Tabuas da Lei do Divino Nosso Pai
Quarenta anos no Deserto até chegar no Jordão
Moisés não atravessou mas viu a Terra da Promissão
Josué mandou tocar as Sete Trombetas
Conquistou Jericó e todas as redondezas
Cananeus e Filisteus, Amoritas e Amalekitas
Sucumbiram ao Poder dos Exercitos Israelitas
A Pedra de Davi derrubou Golias
Salvando seu povo de sofrimento e agonias
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4. POVO DE DEUS (continued...)

But David fell because of a woman
May God choose another new king for Israel
Solomon was anointed to the Sovereignty
Received and drank the calyx of wisdom
He built a new temple, the house of the Lord
With Cedars of Lebanon, everything of great value
But seven hundred princesses and three hundred concubines
Dragged the new King to disgrace and ruin
Before the force of God in the hairs of Samson
Destroyed The columns of the Temple of god dragon
Everything was predicted, everything was written,
Everything was accomplished by Ancestors of Jesus Christ
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4. POVO DE DEUS (continued...)

Mas Davi caiu por causa de uma mulher
Fez Deus escolher um novo Rei para Israel
Salomão foi ungido para a Soberania
Recebeu e tomou o cálice da Sabedoria
Construiu um novo Templo, a Casa do Senhor
Com Cedros do Líbano, tudo de grande valor
Mas setecentas princesas e trezentas concubinas
Arrastaram o novo Rei para desgraça e a ruína
Antes, a Força de Deus nos cabelos de Sansão
derrubou as colunas do templo do Deus Dragão
Tudo foi previsto, tudo foi escrito, tudo foi cumprido
Pelos Ancestrais de Jesus Cristo
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5.

Kawa, folha Rainha
Kawa, folha Rainha Mãe
Mãe de Luz, Mãe de amor
Mãe de Luz, Mãe de amor, ê!
Peço a Vós que me ensine
Peço a Vós que me ilumine, Mãe!
Com Vosso amor, com a Vossa Luz
Com Vosso amor,com a vossa Luz, mãe!
Rainha, me abre a visão
Rainha, abre o caminho do coração
Com meu Jesus, meu São Miguel
Vós me ajude a seguir
No caminho do Céu
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6.

Estou andando nesse caminho verdadeiro
Sou mensageiro que ajoelha a Vossos pés
Nossa Senhora, estou aqui no seu terreiro
Neste chão, tão brasileiro
Estou chamando são miguel
Meu São Miguel é meu guia de frente
Minha coroa, meu anjo defensor
É quem me ensina a lutar com as crueldades
Dominar todas maldades
Para nós sermos vencedores
Essa cidade aqui no Rio de Janeiro
Padrinho guerreiro mandou acender a Santa Luz
Pra nós lutar com Justiça e Lealdade
Com Amor e Caridade
No caminho de Jesus
Nesse caminho esta o bem, esta o mal
E tem demônios dominando sofredores
Nossas Senhoras das Graças e dás Dores
Ensinai-nos e protegei-nos
Para sermos merecedores
Para merecer vencer nessa batalha,
tem que estar limpo e puro de coração
tem que dar prova de fé e obediência,
iluminar sua consciência
ser ﬁel a esta Missão

12

6. (continued...)

Quem mandou foi o Padrinho Sebastião
Para receber os seres do abismo
Torna-los vossos ﬁlhos
Brilhar a Luz na escuridão
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