Cruzeirinho

1. DOU VIVA A DEUS NAS ALTURAS
Mestre Irineu #117
I give viva to God in the Heights
And to the Virgin Mary, our love

waltz

I give viva to every Divine Being
And Jesus Christ the Redeemer
I ask the God in the Heights
For Thou to illuminate me
Put me on the right path
And deliver me from all evil
I live here in this world
Next to this Cross
I see so much Light
From our true God
This brightness that I see
Gladdens my heart
These ﬂowers that we receive
For our salvation
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1. DOU VIVA A DEUS NAS ALTURAS
Mestre Irineu #117
Dou viva a Deus nas alturas
E a Virgem Mãe nosso amor

valsa

Viva todo Ser Divino
E Jesus Cristo Redentor
Eu peço a Deus nas alturas
Para Vós me iluminar
Botai-me no bom caminho
E livrai-me de todo mal
Eu vivo aqui neste mundo
Encostado a este Cruzeiro
Vejo tanta iluminária
Do nosso Deus Verdadeiro
Esta iluminária que eu vejo
Alegra o meu coração
Estas ﬂores que recebemos
Para nossa Salvação
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2. TODOS QUEREM SER IRMÃO
Mestre Irineu #118
All want to be brothers
But don't have loyalty
To follow the Spiritual Life
Which is the Kingdom of Truth
It's the Kingdom of Truth
It's the path of Love
And everybody must pay attention
To the teachings of the professor
The teachings of the professor
Bring us beautiful lessons
For everybody to come together
And respect one's brothers and sisters
To respect one's brothers and sisters
With happiness and with love
For everybody to know
And learn to appreciate one another
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2. TODOS QUEREM SER IRMÃO
Mestre Irineu #118
Todos querem ser irmãos
Mas não têm a lealdade
Para seguir na Vida Espírita
Que é o Reino da Verdade
É o Reino da Verdade
É a Estrada do Amor
É todos prestar atenção
Os ensinos do professor
Os ensinos do professor
É quem nos traz belas lições
Para todos se unir
E respeitar os seus irmãos
Respeitar os seus irmãos
Com alegria e com amor
Para todos conhecer
E saber daro seu valor
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3. CONFIA
Mestre Irineu #119
Trust, trust, trust the power
Trust the knowledge
Trust the force
Where it is
This force is very simple
Everyone can see it
But they pass by
And don't try to understand it
We are all together
With our key in hand
Cleaning our mentality
To enter this temple
This is the Golden Temple
Of our true Father
We are all children
And we are all heirs
We are all children
And we need to work
To love our Eternal Father
Who has what we need
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3. CONFIA
Mestre Irineu #119
Conﬁa, conﬁa, conﬁa no Poder
Conﬁa no saber
Conﬁa na força
Aonde pode ser
Esta força é muito simples
Todo mundo vê
Mas passa por ela
E não procura compreender
Estamos todos reunidos
Com a nossa chave na mão
A limpar mentalidade
Para entrar neste salão
Este é o Salão Dourado
Do nosso Pai Verdadeiro
Todos nós somos ﬁlhos
E todos nós somos herdeiros
Nós todos somos ﬁlhos
E é preciso trabalhar
Amar o Pai Eterno
É quem tem para nos dar
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4. EU PEÇO
Mestre Irineu #120
I ask, I ask
I ask the Divine Father
To give me the Holy Light
To illuminate my path
I ask the Virgin Mother
And Jesus Christ the Redeemer
To illuminate my way
On that Path of Love
This path of Love
Inside my heart
I ask Jesus Christ
To give us salvation
I ask for salvation
Which only You can give us
Forgive us in this world
And in the Spiritual Life
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4. EU PEÇO
Mestre Irineu #120
Eu peço, eu peço
Eu peço ao Pai Divino
Que me dê a Santa Luz
Para iluminar o meu caminho
Eu peço à Virgem Mãe
E a Jesus Cristo Redentor
Iluminai o meu caminho
Nessa Estrada do Amor
Essa Estrada do Amor
Dentro do meu coração
Eu peço a Jesus Cristo
Que nos dê a Salvação
Eu peço a Salvação
Que só Vós pode no dar
Perdoai-nos neste mundo
E na vida espiritual
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5. ESTA FORÇA
Mestre Irineu #121
This force, this power
I must love in my heart

waltz

I work on Earth
For the beneﬁt of my brothers and sisters
I am here in this place
It was my Mother who ordered me
We are here in this house
Where we aﬃrm faith and love
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5. ESTA FORÇA
Mestre Irineu #121
Esta Força, este Poder
Eu deve amar no meu coração

valsa

Trabalhar no mundo Terra
A benefício dos meus irmaõs
Estou aqui, neste lugar
Foi minha Mãe que me mandou
Estamos dentro desta casa
Onde aﬁrmamos a fé e o amor
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6. QUEM PROCURAR ESTA CASA
Mestre Irineu #122
Whoever seeks this house
And arrives here
Encounters the Virgin Mary
She gives you your health
My ever Virgin Mary
Forgive your children
You as Sovereign Mother
The Divine Mother of God
I beg You so contritely
Doing my prayers
I beg you for the Holy Light
To illuminate my pardon
Here in this house
There's everything you look for
Following the right path
Doing the right and not the wrong
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6. QUEM PROCURAR ESTA CASA
Mestre Irineu #122
Quem procurar esta casa
Que aqui nela chegar
Encontra com a Virgem Maria
Sua saúde Ela dá
Minha Sempre Virgem Maria
Perdoai os ﬁlhos Seus
Vós como Mãe Soberana
A Divina Mãe de Deus
Eu peço a Vós bem contrito
Fazendo as minhas orações
Peço a Vós a Santa Luz
Para iluminar o me perdão
Aqui dentro desta casa
Tem tudo que procurar
Seguindo o bom caminho
Fazer bem, não fazer mal
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7. EU ANDEI NA CASA SANTA
Mestre Irineu #123
I went to the Holy House
I brought a lot of good things
All live in this world
Of seemingly worthless things

waltz

I asked permission from the Divine
To narrate these words
In front of my brothers and sisters
For all to listen
After they all have listened
Then they will recognize
That all live in this world
Far away from the power
To be next to the power
Of the Virgin of Conception
One must have faith and have love
And recognize his brothers' worth
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7. EU ANDEI NA CASA SANTA
Mestre Irineu #123
Eu andei na Casa Santa
Trouxe muitas coisas boas
Tudo vive neste mundo
Parece uma coisa à toa

valsa

Pedi licença ao Divino
Para estas palavras eu narrar
Perante os meus irmãos
Para todos escutarem
Depois que todos escutarem
É que vão reconhecer
Tudo vive neste mundo
Muito longe do Poder
Para estar junto ao Poder
Da Virgem da Conceição
É ter fé e ter amor
Dar valor aos seus irmãos
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8. EU TOMO ESTA BEBIDA
Mestre Irineu #124
I take this drink
Which has an incredible Power
It shows all of us
Here in this Truth
I went up, I went up, I went up
I went up with hapiness
When I arrived in the Heights
I met with the Virgin Mary
I went up, I went up, I went up
I went up with love
I met the Eternal Father
And Jesus Christ the Redeemer
I went up, I went up, I went up
Following my teachings
Viva my Eternal Father
And viva to all the Divine Beings
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8. EU TOMO ESTA BEBIDA
Mestre Irineu #124
Eu tomo esta bebida
Que tem poder inacreditavel
Ela mostra a todos nós
Aqui dentro desta verdade
Subi, subi, subi
Subi foi com alegria
Quando eu chequei nas alturas
Encontrei com a Virgem Maria
Subi, subi, subi
Subi foi com amor
Encontrei com o Pai Eterno
E Jesus Cristo Redentor
Subi, subi, subi
Conforme os meus ensinos
Viva o Pai Eterno
E viva todo Ser Divino
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9. AQUI ESTOU DIZENDO
Mestre Irineu #125
Here I am saying
Here I am singing
I tell everybody
The hymns are teaching us
Those who understand
Who want to follow with me
Having Faith, having Love
Must not go through danger
I keep going forward
With joy and with love
Because God is Supreme
And I am in this ﬁrmness
The Holy Mary is Supreme
It was She who taught me
She sent me here
To be a teacher
Let's follow, let's follow
Let's follow, let's go
We are all eternal children
Sons and daughters of Our Lady
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9. AQUI ESTOU DIZENDO
Mestre Irineu #125
Aqui estou dizendo
Aqui estou cantando
Eu digo para todos
E os hinos estão ensinando
Aqueles que compreenderem
Os que quiser seguir comigo
Tendo fé e tendo amor
Não devem encarar perigo
Sigo os meus passos em frente
Com alegria e com amor
Porque Deus é Soberano
E nesta ﬁrmeza estou
A Virgem Mãe é Soberano
Foi Ela quem me ensinou
Ela me mandou pra cá
Para ser um Professor
Vamos sequir, vamos seguir
Vamos seguir, vamos embora
Que nós somos Filhos Eternos
Filhos de Nossa Senhora
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10. FLOR DAS ÁGUAS
Mestre Irineu #126
Flower of the Waters
From where do you come, where do you go?
I will do my cleansing
My Father is in my heart
The House of my Father
Is in the heart of the world
Where all Love exists
And there is a profound secret
This profound secret
Is in all of humanity
If eveyone knew themselves
Here within the Truth
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10. FLOR DAS ÁGUAS
Mestre Irineu #126
Flor das águas
da onde vens, para onde vais
Vou fazer minha limpeza
No coração está meu Pai
A morada do meu Pai
É no coração do mundo
Aonde existe todo amor
E tem um segredo profundo
Este segredo profundo
Está em toda humanidade
Se todos se conhecerem
Aqui dentro da verdade
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12. EU PEDI
Mestre Irineu #128
I asked, I asked, I asked
I asked, Mother allow me
To present myself
To the Divine Lord God
My Divine Lord God
Is the Father of all Love
Forgive Your children
In this sinful world
Jesus Christ the Redeemer
Lord of my heart
Defend Your children
In this world of illusion
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12. EU PEDI
Mestre Irineu #128
Eu pedi, eu pedi, eu pedi
Eu pedi Mamãe me deu
Para me apresentar
Ao Divino Senhor Deus
Meu Divino Senhor Deus
É Pai de todo amor
Perdoai os Vossos ﬁlhos
Neste mundo pecador
Jesus Cristo Redentor
Senhor do meu coração
Defendei os Vossos ﬁlhos
Neste mundo de ilusão
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13. EU CHEGUEI NESTA CASA
Mestre Irineu #129
I arrived in this House
I entered through this door
I came to give thanks
To those who prayed for my return
I am in this House
Here in this temple
I am happy and satisﬁed
Here with my brothers and sisters
I was about to travel
I was thinking of not coming back
There were so many
They ordered me to return
They ordered me to return
I am ﬁrm, I will work
Teaching my brothers and sisters
Those who will listen to me
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13. EU CHEGUEI NESTA CASA
Mestre Irineu #129
Eu cheguei nesta casa
Eu entrei por esta porta
Eu venho dar os agradecimentos
A quem rogou por minha volta
Eu estou dentro desta casa
Aqui no meio deste salão
Estou alegre e satisfeito
Junto aqui com os meus irmãos
Ia fazendo uma viagem
Ia pensando em não voltar
Os pedidos foram tantos
Me mandaram eu voltar
Me mandaram eu voltar
Eu estou ﬁrme, vou trabalhar
Ensinar os meus irmãos
Aqueles que me escutar
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14. PISEI NA TERRA FRIA
Mestre Irineu #130
I stepped on the cold earth
On her, I felt warmth
She is the one who gives me bread
My Mother who created us
My Mother who created us
And gives me all the teachings
My body, I deliver to her
And my spirit to the Divine
With the blood of my veins,
I signed my name
I deliver my spirit to God
And my body to the grave
My body to the grave
Neglected in the night air
Someone speaks of me
Sometimes, in thought
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14. PISEI NA TERRA FRIA
Mestre Irineu #130
Pisei na terra fria,
Nela eu senti calor.
Ela é quem me dá o pão
A minha Mãe que nos criou.
A minha Mãe que nos criou
E me dá todos ensinos,
A matéria eu entrego a Ela
E o meu espírito ao Divino.
Do sangue das minhas veias
Eu ﬁz minha assinatura.
O meu espírito, eu entrego a Deus
E o meu corpo, à sepultura.
Meu corpo na sepultura
Desprezado no relento
Alguém fala em meu nome
Alguma vez em pensamento

26

printed from nossairmandade.com
December 8, 2021

