Nova Constelação
Kedma Cecília

1. NOVA CONSTELAÇÃO

Eu sou trabalho
Eu sou ﬁrmeza
Eu sou leveza
E sou harmonia

valsa

Peço a Deus permissão
Peço força e o perdão
Estrela
Nesta constelação
Começo de novo
Tudo outra vez
Serenamente
Mais uma vez
Peço a Deus permissão
Peço força e o perdão
Estrela
Nova constelação
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2. MINHA HISTÓRIA

(Oﬀered to Toninho)
Chamo o tempo eu chamo o tempo
Vou contar minha história
Sempre viva na memória
Uma casa de amor
Meu companheiro
Neste amor verdadeiro
Porque este bom aluno
Também é bom professor
Dou viva a Papai
Dou viva a Mamãe
Dou viva também prá você
Viva a Santo Antônio
Viva São João!
Dou viva também prá você
E gira o tempo
E vamos todos seguindo
Cada qual com seu destino
Cada um com seu andor
E lá no fundo
Dentro do meu coração
Peço aos anjos e aos santos
Que abençoe o meu irmão
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2. MINHA HISTÓRIA (continued...)

(Oﬀered to Toninho)
Dou viva a Papai
Dou viva a Mamãe
Dou viva também prá você
Viva a Santo Antônio
Viva São João!
Dou viva também prá você
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3. JANAÍNA

(Oﬀered to Janaína)
O vento soprou no meio do mar
O vento chamou
Os seres de lá
Vem Janaína
Princesa do Mar
Janaina é sereia
Filha de Iemanjá
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4. AQUI E AGORA

(Oﬀered to Gabriel do Paço)
O sangue de Jesus tem poder
Com minha mãe eu vou vencer
Está em mim, está em ti, estou aqui
Eu sou a consciência divina
Eu sou luz que tudo ilumina
A paz vigora, aqui agora
Estou aqui, estou aqui.
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5. TUDO BRILHAR

(Oﬀered to Carol)
Já ouvi você pedir
Já ouvi você cantar
Já ouvi você rezar
E agora quero ver
Quando tudo estremecer
Quero ver tudo brilhar
Quero ver tudo brilhar
Quero ver tudo brilhar
Salve a força feminina
Salve a ﬂor pequenina
Estrela no céu no mar
Tudo no mundo balança
Esperança sempre alcança
Sabendo se dominar
Tendo paz na sua mente
Segue ﬁrme e consciente
Vendo tudo clarear
Brilha aqui, brilha lá
Estrela no céu no Mar
É a hora do amor
Assim como começou
Findo com meu beija-ﬂor
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6. GUERREIROS DE EQUIOR

(Oﬀered to Chico Paulino)
Com meu Papai eu vou
Com minha Mãe estou
Acredito no seu valor
Isto eu te digo
E o nosso Padrinho
Foi quem me mandou
A força e a coragem
Dos guerreiros de Equior
Estão presentes nesta linhagem
Aﬁrmando a vitória
Da luz e do amor
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7. CHAMADO

(Oﬀered to Madrinha Júlia)
Minha Madrinha me chamou
Vou com Ela viajar
E me libertar do medo
Aprender o desapego
Para eu poder trabalhar
Com minha Santa Madalena
Está casa vou limpar
Desocupando o aparelho
Humildade e todo zelo
Me compor em meu lugar
Continuando a viagem
Começar do ABC
O nosso destino é o inﬁnito
Tudo aqui já foi dito
É só praticar e ser
E em agradecimento
Vamos todos nós rogar
Pela paz, pela vida e a saúde
E a eterna juventude
Linda ﬂor sempre a brilhar
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8. AMOR

Oh meu grande amor
Te encontrei um dia
Agradeço noite e dia
Poder estar juntinho a ti
Sou teu beija-ﬂor,
Tua companhia
Agradeço a alegria
Em zelar este nosso jardim
E para onde eu vou
Sei que tu vens a mim
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9. DEUS CONCEDERÁ

(Oﬀered to José Abramovitz)
Agradeço por este lugar
Permissão de estar aqui
Agradeço a ventura divina
Na santa doutrina, tudo que aprendi
Agradeço por este momento
Estou passando para alcançar
Passarinho cantou bem baixinho
Esta canção do bem estar
Renovando a esperança
Que este pedido Deus concederá
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10. PIEDADE

(Oﬀered to Rafael - Soma)
Meu Deus tem piedade
Deste povo que está a clamar
Mamãe tem piedade
Tem piedade
Mamãe Iemanjá
Vivemos nesta guerra
Queremos só te louvar
Nos ensinai
Aqui na Terra
A caridade que nos libertará
O tempo já chegou
Feliz aqui ﬁcou
Aquele que aprender
Os ensinos do Mestre
Beija ﬂor
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11. AURORA DE JULHO

(Oﬀered to Aurora)
Eu vou seguindo
Com o Mestre Ensinador
Sempre ligado
No Eu superior
Assim Eu Sou
Assim eu vou
Seguindo sempre
Com o mestre Ensinador
Ia andando pela estrada
A ﬁrmeza na alvorada.
Mirando a lua
E ela me olhou
Perguntei a direção
Ela não me disse não
- Vai, minha ﬁlha
Segue o teu coração
Perguntei a direção
Ela me disse
Segue o teu coração
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12. ANTES

(Oﬀered to Rodrigo e Laura)
Veja se este caminho tem um coração
Veja se este caminho tem um coração
A batalha está séria em toda direção
É por dentro, é por fora
E em cada irmão
É na Terra é no céu
E no fundo do mar
Aqui mesmo te alerta
Que é para triunfar (E sempre)
Veja se este caminho tem um coração
Veja se este caminho tem um coração
Esperança de um dia
Alcançar perfeição
E ver todas estrelas
Na constelação
No inﬁnito
Nova constelação
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13. TODO DIA

(Oﬀered to Fred)
Todo dia
O relógio marcar dez horas do dia
Todo dia eu vou louvar
Chamar um pai nosso
E uma Ave Maria
Todo dia ,,,,,
O espirito santo
E a sagrada familia
Todo dia pra clarear
Todo dia pra desamarrar
E ja desamarrou
Agradeço ao senhor
A luz que agora me mostrou
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14. PEÇO UM SORRISO

Peço um sorriso
Peço só por um segundo
Um sorriso muda o mundo
Por favor por um segundo
Basta um segundo
Um sorriso muda o mundo
Olha o céu, respiro fundo
Dou um passo,
Um novo mundo
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15. DISCIPLINA

(Oﬀered to Viviane Velasco)
Esta é a disciplina
Respeita, menina
O que eu vou citar
É uma história cumprida
Que se multiplica
E pode transformar
Na frente tudo é diferente
Mas logo a semente
Manifestará
Presente
Vejo mais na frente
Com a luz, a verdade
Permanecerá
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16. CANTO

(Oﬀered to Viviane Velasco)
Eu limpo este canto
Eu acendo esta luz
Eu limpo este canto
E um sinal da cruz
Esta palavra e para ﬁrmar
O Poder Divino que aqui está
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17. OS SANTOS REIS

Dia abençoado
O de santo Reis
Eu estou aqui
Pra lembrar pra vocês
Pra lembrar pra vocês
O amor sagrado
A bendita fé
No ouro a riqueza
De todo universo
Que é prosperidade
Presentes dos Reis
Pro menino Jesus
Divina Estrela
Quero te seguir
E apresentar
Todo dia pra ti
O saber sagrado
Minha compaixão
Amor verdadeiro
Por cada irmão
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18. CLAREIA

Eu já chamei e vou chamar
Chamando o vento pra me ajudar
Iemanjá, mamãe Rainha
Como é belo o seu cantar
Iemanjá mamãe sereia
Me clareia Odoiá
No alto céu
Em alto mar
E das montanhas
Posso contemplar
Iemanjá raiou o dia
Nas ondinhas vem brincar
Iemanjá seu manto azul
Com os peixinhos a nadar
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19. COMANDO ASTRAL

(Oﬀered to Gabriel Nunes)
Eu escolho cantar com verdade
Mestre Irineu
Papai Sebastião
Eu escolho cantar com vontade
Com todas crianças
A chave na mão
E digo
Sai, sai, sai
Em nome da justiça
E da lei do meu pai
Eu escolho......
E digo
Vem, vem, vem
Comando astral
E as forças do bem
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20. JÁ MELHOROU

(Oﬀered to Elisa)
Oh já melhorou
Já melhorou (vou te dizer)
Já melhorou ooo
Com gratidão vou te dizer
Que melhorou
Devagarinho
De passo em passo
Um bocadinho
Como o Mestre diz
Devagarinho
De passo em passo
Um bocadinho
Como meu Mestre me diz
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21. A FORÇA VEM

A força vem
A força vai chegar
Vem e vem
Não deve demorar
Chamei chamei
Chamei pra me ajudar
Da onde vem?
Se estou longe do mar
Vou permitir
Comando estelar
Dentro aqui
Posso manifestar
O vento aqui
É o mesmo de lá
Atenção
Se componha em seu lugar
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22. FLOR DA VIDA

(Oﬀered to Kedma Cecília)
Acordei
Um chamado no meu coração
Levantei, procurei
Uma voz, soprou esta canção
Vem meu Mestre
Renovar a paz e união
Vem mostrar onde devo ﬁcar
Este mestre Divino a quem chamo Jesus
Nesta terra viveu
Encontrou sua cruz
Padeceu e sofreu
Mas não desanimou
E na fé Ele ressuscitou
Já foi dita
O caminho é o professor
É seguir
Pequenino como o beija ﬂor
Tudo tem, tudo tem
Neste belo jardim
Todo bem, todo mal
E a escolha ﬁnal
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22. FLOR DA VIDA (continued...)

(Oﬀered to Kedma Cecília)
Escutei, percebi
Faz sentido pra mim
Mas pra muitos talvez
Ainda não seja assim
Tempo vai, tempo vem
Nesta Grande Espiral
Flor da vida
Comando astral
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23. REVELAÇÃO

(Oﬀered to Ludmila)
Caminhei, encontrei
Uma fonte ao luar
Divina lua branca
No jardim a iluminar
Oh que lua majestosa
Fonte viva do amar
E minha mãe poderosa
Um segredo a desvendar
Um segredo a desvendar aaa
De repente um clarão
Uma revelação
Me ﬁrmo nesta força
Neste rio de união
Sou pequena e estou aqui
Neste mundo a servir
Por dentro o universo
Deus em mim e Deus em ti
Deus em mim e Deus em ti
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24. CLARA LUZ

(Oﬀered to Jéssica)
Eu peço a cura
Eu peço a cura
Um conforto uma proteção
Eu peço a cura
Eu peço a cura
E apresento esta transformação
Vem das estrelas
Chega no vento
Oh Clara luz
Do Puro cristal
Um novo dia
Um novo tempo
A verdade é espiritual
Eu reconheço neste momento
Sempre, sempre está aqui
Está na chuva
Nos quatro elementos
Nos caminhos que percorri
Sigo em frente
E vou ensinar
Tudo tudo o que aprendi
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25. LUAR DE PRATA

Seu Luar de Prata
Na beira do Rio
Eu vi uma força chegando
Eu vi uma força chegando
No canto da Mata
Salve o Sete Estrelas
Veio aladear
Eu chamo, eu chamo
E vai chegar
Eu chamo eu chamo
E vai chegar
No canto da mata
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