A Arca de Noé

1. PISA FIRME

Step ﬁrmly go ahead
You will not fade away
Because God is powerful
Because what you ask for you will see
I ask to the Virgin Mother
To my Lord St. John
THat they give me the Holy Light
For me to follow this mission
I give you, I give you
With love in my heart
What you will receive
From Jesus, the salvation

1

1. PISA FIRME

Pisa ﬁrme segue em frente
Tu não vai esmorecer
Que Deus é poderoso
Que tu pede tu vai ver
Eu peço à Virgem Mãe
A meu Senhor São João
Que me dê a Santa Luz
Para eu seguir nesta missão
Eu te dou, eu te dou
Com amor no coração
Que tu vai receber
De Jesus a salvação
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2. EU PEÇO AO PAI DIVINO

I ask the Divine Father
And the Virgin of Conception
To ﬁrm my thoughts
SO I may follow with Saint John
To all beings I ask and pray
To clean our hearts
So that when the day comes
We will be in this salão
I ask my brothers and sisters
That they compose themselves in their places
Expect the Divine Justice
Because she comes to justify
To all who follow me
With love and with joy
You are next to God
And the Virgin Mary
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2. EU PEÇO AO PAI DIVINO

Eu peço ao Pai Divino
E à Virgem da Conceição
Firmai meu pensamento
Para eu seguir com São João
A todos seres eu peço e rogo
Para limpar nosso coração
Para quando chegar o dia
Nós estar neste salão
Eu peço aos meus irmãos
Que se componham em seu lugar
Espere a Justiça Divina
Que ela vem justiﬁcar
A todos que me acompanham
Com amor e com alegria
Está ao lado de Deus
E da Sempre Virgem Maria

4

3. EU PEÇO A DEUS

Eu peço a Deus lá nas alturas
Para vós nos proteger
Guardai-me e defendei-nos
Livrai-nos de todo mal
Oh minha Senhora Mãe
Oh Virgem Protetora
Defendei os Vossos ﬁlhos
De todos esses terrores
Jesus Cristo Redentor
E a Rainha da Floresta
Eles é quem nos dá força
Para nós vencer esta guerra
Meu Senhor São João Batista
Ele também tem poder
O que ele pede ao Pai Eterno
Todo mundo vai ver
A Arca de Noé
Ela vai se levantar
Quando ela estiver pronta
O mundo vai se balançar
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4. DEUS É TUDO

Deus é tudo
E eu vou me ﬁrmar
Deus é tudo
E eu vou me ﬁrmar

2x

Deus é tudo
Ele vai te ensinar
Deus é tudo
Ele vai te ensinar
Deus é tudo
Ele vai te guiar
Deus é tudo
Ele vai te guiar
Deus é tudo
Ele vai balançar
Deus é tudo
Ele vai triunfar
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5. AGORA CHEGOU O TEMPO

Agora chegou o tempo
Para quem quer pedir o perdão
Aqueles que queiram seguir
Com o meu Senhor São João
Assim foi o tempo de Noé
Vai ser a vinda de Cristo
Meus irmãos prestem atenção
O que está havendo aí
Vamos todos se alegrar
Vamos todos ter amor
Que já está bem próximo
A vinda do Salvador
Meus irmãos tenham cuidado
Não queiram esmorecer
Pisam ﬁrme com alegria
Que nós havemos de vencer
A Sempre Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor
Ele é quem vem nos trazer paz
Do nosso Pai Criador
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6. VAMOS, VAMOS

Vamos, vamos meus irmãos
Se ﬁrmar em São João
Que ele é o ﬁlho de Deus
E da Virgem da Conceição
Minha Mãe mandou dizer
E eu só tenho é que fazer
Quem não me obedecer
O chicote vai descer
Eu peço a meu Pai Divino
E à Virgem da Conceição
Que limpe meu coração
Para eu seguir com São João
A resposta eu vou dizer
É só prestar atenção
Que Jesus de Nazaré
Vai te dar tua salvação
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7. A GLÓRIA

Eu recebi uma glória
Com ﬁrmeza e com amor
De Deus e da Virgem Mãe
E do meu Senhor São João
Meu Pai a Vós eu peço
Guiai-me neste caminho
Para eu poder chegar
Aos pés de Juramidam
Senhor Juramidam
Limpai o meu pensamento
Para eu poder enxergar
A luz do ﬁrmamento
Filha minha se corrige
Repare o que vai fazer
Aqui dentro da verdade
Tem tudo para se ver
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8. EU VI A MINHA MÃE

Eu vi a minha Mãe
Nas alturas onde Ela está
Nos dando a Santa Glória
Para nós poder chegar
Oh minha Virgem Mãe
Sois a Mãe do Salvador
Aqui onde encontrei
A febre do amor
Vamos, vamos meus irmãos
Acompanhar meu São João
Ele é quem nos guia
No caminho da salvação
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9. O QUE EU PEDI A MEU PAI

O que eu pedi a meu Pai
Com ﬁrmeza Ele me dá

2x

É amor e união
Para todos nós chegar
A arquinha de Noé
Ela está para chegar
Se entreguem meus irmãos
Cuidado, não vão correr
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10. OH MINHA SENHORA MÃE

Oh minha Senhora Mãe
Iluminai meu coração
Para eu poder chegar
Junto com meu São João

2x

Filha minha se conforma
Que tu vai receber
De Jesus a santa glória
E de mim o teu perdão
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11. ESTRADA DO AMOR

Eu entrei na estrada
Do amor para trabalhar

2x

Junto com meu São João
Ele ia me ensinando
Oh meu Senhor São João
Perdoai as minhas culpas
Perdoai as minhas culpas
Junto com os meus irmãos

13

12. A FORÇA

A força vai chegar
Ela não vai demorar
Meus irmãos prestem atenção
Para ir se apresentar
A chegada do meu Mestre
São poucos que vão ver
É para aqueles que freqüentam
E souber compreender
O Mestre está aqui
Ele ensina todo dia
Ele ensina é com amor
Com prazer e alegria
Jesus Cristo veio ao mundo
Veio cumprir sua missão
Mas ninguém está ligando
E não estão prestando atenção
O tempo já chegou
Ninguém não queira zombar
Meus irmãos prestem atenção
A chegada do meu Pai
Tudo vai estremecer
Tudo vai balançar
Os que estiverem com Ele
São os que vão triunfar
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13. EU DIGO UMA, DIGO DUAS

Eu peço a meu Senhor São João
Que me dê o seu amor
Dentro do meu coração
Jesus na cruz Ele sofreu
Sofreu por todo mundo
E ninguém não quer sofrer
Eu digo uma, digo duas, digo três
Eu digo todo dia
Ninguém não quer aprender
Cuidado, vamos todos se alertar
Que está chegando o dia
De se apresentar
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14. PEDI FIRMEZA A DEUS

Pedi ﬁrmeza a Deus
E meu Pai me respondeu
Se ﬁrma no ﬁrmamento
Também está o meu amor
A estrela vai chegar
E ninguém quer acordar
Só se levam na ilusão
E não querem respeitar
Meus irmãos estou dizendo
Foi meu Pai que me ensinou
Vamos todos se unir
Para nós dar nosso valor
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15. VAMOS TODOS MEUS IRMÃOS

Vamos todos meus irmãos
Se ﬁrmar neste poder
Que ele é da Virgem Mãe
E do meu Senhor São João

mazurca

Meu Senhor São João
Ele está no meio de nós
Vamos pedir ao Pai Eterno
Para nós abrir os olhos
Nós todos de olhos abertos
Aqui dentro do poder
De Deus e da Virgem Mãe
E do meu Senhor São João
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16. A VOLTA

Esta volta que nós vamos dar
É para agora nós ir se acordar

valsa

Meus irmãos ﬁquem sabendo
A quem meu Pai deu ninguém toma
Ele deu para o Senhor São João
Para ele ensinar os seus irmãos
Todos aqueles que lhe escutar
Esses são de Juramidam
Meus irmãos olhem bem para o tempo
Veja o que ele está mostrando
Alegria de Jesus Cristo
E da Sempre Virgem Maria
Ela mostra a quem procurar
Quem não procurar esses não vão ﬁcar
Passará o céu e a terra
Mas as palavras do meu Pai não passa
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17. PEDI A MEU PAI

Pedi a meu Pai
Para Ele me ajudar
Espere por a verdade
Que ela vem amostrar

valsa

A verdade não tem dúvida
A verdade é uma só
A verdade é Deus
Nas alturas onde está
Nas alturas onde está
Está a Virgem Maria
E Jesus Cristo Redentor
Ele é o Ensinador
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18. EU VOU ME LEVANTAR

Eu vou me levantar
Com a ajuda do Senhor
Vou, vou, vou
Eu vou me levantar
Com a verdade do Senhor
Vou, vou, vou
Meu Senhor São João Batista
Ele é quem vai me guiando
A Sempre Virgem Maria
Que está me ensinando
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19. VOU RECEBER MINHA MÃE

Vou receber minha Mãe
Dentro do meu coração
Para Ela me ajudar
Eu sair da ilusão
Firma no que está dizendo
E preste bem atenção
Que esta é a Doutrina
Da Virgem da Conceição
Esta Doutrina que aqui está
Ela é da Virgem Mãe
Ela veio para escolher
Os que toca a São João
A barquinha está no ar
Ela está se aproximando
Se acordem meus irmãos
Para ver se estão dentro
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20. MEU PAI ME AJUDE

Meu Pai me ajude
Me dê o perdão
Tirai as angústias
Do meu coração

valsa

Firma no que tu tens
E preste atenção
E venhas a mim
Que eu dou o perdão
Eu vou caminhando
Com a Virgem Mãe
Meu Senhor São João
E os meus irmãos
Meu Pai me ensina
Eu devo aprender
Quando chegar o dia
Eu saber receber
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21. MINHA MÃE ESTOU AQUI

Minha Mãe estou aqui
Sentindo as amarguras
Peço que Vós me alivie
Com o Vosso santo amor
Minha Mãe a Vós eu peço
Que quero entender
Que eu estou dentro da luz
E não sei compreender
Minha Mãe a Vós eu peço
Perante este poder
Peço que Vós me dê luz
Que eu quero conhecer
Minha Mãe reconheci
De tudo que eu pedi
Quem não pedir o perdão
Não chega aonde está Jesus
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22. DAI-ME FÉ E AMOR

Minha Mãe, minha Mãezinha
Dai-me fé e amor
Dentro do meu coração
Pra aliviar a minha dor
Vá seguindo, vá seguindo
Na estrada do amor
Com Jesus Cristo e São João
Eles são os professores
Jesus Cristo e São João
Eu peço o meu perdão
Para eu poder chegar
Aonde está a majestade
Firma esta conﬁrmação
Dentro do seu coração
Para eu poder receber
De Deus e da Virgem Mãe
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23. O SOL

O sol é quem me cura
E ele é quem vai me curar

valsa

Eu digo é com ﬁrmeza
Que meu Pai é o meu Salvador
Este hino eu recebi
Da Estrela do Oriente
Meu Pai foi quem me deu
Para eu aqui cantar
Se alegra, se alegra
Que tu vai receber
Tu és uma estrela brilhante
Do trono de Juramidam
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24. A LUA E A TERRA

A Lua está em mim
Eu agora com brilhar
Com Ela lá nas alturas
E as estrelas ao seu lado
As estrelas somos nós
Que habita aqui na terra
Junto com São João Batista
Nós vamos vencer a guerra
Meu Senhor São João Batista
Eu peço o meu perdão
Para eu poder sair
Deste mundo de ilusão
Minha Senhora Mãe
Senhora da Conceição
Dai-me paz e dai-me amor
Dentro do meu coração
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25. BEIJA-FLOR

Vamos, vamos meus irmãos
Que ela vai se declarar
Estamos dentro do poder
E não podemos negar
Esta força quem me deu
Foi a minha Virgem Mãe
Para eu aqui cantar
Junto com os meus irmãos
Pisam ﬁrme e seguem em frente
Não devemos esmorecer
Com o poder do Pai Eterno
Nós havemos de vencer
Eu apresento esta verdade
Foi meu Pai quem me mandou
Perante a São João Batista
Cantando meu beija-ﬂor

27

26. ESTRELAS DIVINAS

Louvado seja meu Divino Pai
Meu Divino Pai, louvado seja
Santa Maria aqui na terra
Nos entregando a paz
Para vencer a guerra
Vamos, vamos meus irmãos
Vamos todos, vamos caminhar
Que a ordem vem severa
É da Virgem Mãe e de São João
Meu São João é quem está mandando
É quem está vibrando
E é quem vai brilhar
Com as estrelas divinas
De Jesus Cristo
E de Santa Maria
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27. MEU PAI ME CHAMA

Meu Pai me chama
Sois Vós, sois Vós
Junto de meu Pai
Eu quero estar
Me dê perfeição para eu chegar
Minha Mãe me ensina
Eu vou aprender
Com perfeição e com amor
Junto de São João
Eu quero estar
Examine a consciência
E olhe direitinho
O que eu te dei
Está em tuas mãos
Só está faltando
É pedir o perdão
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28. EU VOU

Eu vou, eu vou
Eu vou pedir o meu perdão
Para meu Pai me perdoar
E perdoar os meus irmãos
A estrada está aberta
Para os que quiserem viajar
Seguindo na linha direita
Fica fácil de achar
Oh minha Mãe, oh que dor no coração
Sentindo as amarguras de Jesus
Pisa ﬁrme, não vai esmorecer
Que tudo hás de vencer
Vou seguir, eu vou seguir na minha linha
Levantando minha bandeira na mão
De Jesus Cristo e de Santa Maria
Que nos dá paz e nos ensina todo dia
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29. O BRILHO DESTA FORÇA

O brilho desta força
Está em mim
Para eu aqui cantar
Com ﬁrmeza e amor
Com o meu Jesus eu vou encontrar
Com o meu Jesus
Eu vou encontrar
Porque Ele está em mim
Me dando paz e alegria
Para eu me alegrar
Meu Divino Pai Eterno
E a Virgem da Conceição
Me dê a vossa proteção
Para eu poder aprender
E saber receber o meu perdão
Pisa ﬁrme, pisa ﬁrme
E segue em frente
E vem na minha direção
Daqui estou te olhando
E também te dou teu perdão
Minha Mãe confortai-me
Nesta força
Do meu Pai Criador
Para ver se eu posso
Chegar aos pés do Salvador
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30. O AVISO

Aqui eu estou dizendo
Com o poder do nosso Pai
Vamos todos meus irmãos se alertar
Que o dia já está para chegar
Assim é mais um aviso
Que o meu Mestre me deu
Vamos todos meus irmãos se respeitar
Que meu Pai e minha Mãe aqui está
Dou glória a Deus lá nas alturas
E minha Mãe aqui aonde ela está
Nos dando paz e alegria
Para no ﬁm nós poder chegar
Para no ﬁm nós poder chegar
Com meu Senhor São João
Levantando nossa bandeira da paz
De Jesus Cristo e da Virgem Maria
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31. A ROSA

É mais uma rosa
É mais uma ﬂor
Que eu recebi
Da minha Virgem Mãe
Digo para os meus irmãos
Como foi que me entreguei
Me entreguei à Virgem Mãe
E ao Santíssimo Sacramento
Ele é quem me ensina
Ele é quem me guia
Ele é quem me leva
Nesta Santa Doutrina
Minha Mãe é minha vida
Minha Mãe é meu sustento
Minha Mãe é a Rainha
Do Império do Amor
Tu recebes com ﬁrmeza
E com toda perfeição
Este prêmio de amor
Que está no seu coração
Minha Mãe a Vós eu peço
Quero eterno agradecer
Peço a Vós que me ensine
Que eu quero conhecer
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32. NASCIMENTO

Meu Pai a Vós eu peço
Livrai-me de todo mal

valsa

Firmai o meu pensamento
Para eu em Vós enxergar
Firma no Sol e na Lua
E na Estrela do Oriente
Para tu receber
De Jesus o nascimento
Minha Mãe a Vós eu peço
Dentro do meu coração
Para nós aqui cantar
Neste noite de Natal
Para nós aqui cantar
Saber dar louvor a meu Pai
Dentro desta verdade
Do meu Mestre Ensinador
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33. SABER SAIR

Meu São João
Peço a vós uma clareza
Dentro do meu coração
De vós e da Virgem Mãe
Meu São João
Vós me dê a santa luz
Para eu poder me ﬁrmar
E saber me sair
Firma
No que tu está pedindo
E preste bem atenção
No que eu vou citar
Todos que pedir de coração
Eu estou aqui
Para ajudar
Oh minha Mãe
Eu peço um conforto seu
Dentro do meu coração
Para eu poder aﬁrmar
Esta palavra
Que veio do astral
Eu tenho que provar
Aqui dentro da verdade

35

34. FIRMA ESTA UNIÃO

Oh minha Virgem Mãe
Não me deixe esmorecer
Aumentai a minha fé
Para eu poder vencer
Eu entrei na estrada
Não estou arrependida
Peço a Vós que me sustente
O meu corpo e a minha vida
Este prêmio eu recebi
Foi da minha Virgem Mãe
Para eu aqui cantar
E alegrar meu coração
Oh minha Virgem Mãe
Firme esta união
Para nós poder chegar
Com meu Senhor São João
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35. VIDA E LUZ

Eu vou me alegrar com meus irmãos
Ele vai, Ele vai me mostrar

valsa

Ele mostra aos que têm conhecimento
Não é para quem não quer escutar
Minha Mãe aqui eu me entrego
Se caso eu tiver conhecimento
Peço a vós que me apresente
O Seu Vosso grande amor
Minha Mãe a estrada é longa
É preciso eu compreender
De Vós eu quero a santa luz
De Jesus eu peço o meu perdão
Conﬁa neste poder
Que está dentro do seu coração
Está a vida e está a luz
Da Virgem da Conceição
Minha Mãe de tudo eu agradeço
Porque sei que estão me ensinando
Eu peço para não esmorecer
Minha Mãe eu quero é vencer
Tu vai vencer é com a verdade
De Jesus de Nazaré
Que sofreu por todos na cruz
E veja aonde Ele está

37

35. VIDA E LUZ (continued...)

Meus irmãos vamos todos nós cantar
Para louvar a chegada do Mestre

valsa

Ele vem é para nos colher
Meus irmãos, não vamos esmorecer
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36. BRILHO DO AMOR

Vai chegar, está chegando e vem chegar
A Divindade do Espírito Santo
Meus irmãos vamos tratar de despertar
Vai chegar, está chegando e vem chegar
Este foi mais um pedido
Que eu pedi ao meu Pai Divino
Vai chegar, está chegando e vem chegar
A Divindade do Espírito Santo
Oh minha Virgem Mãe
Despertai a nossa mentalidade
Vai chegar, está chegando e vem chegar
A Divindade do Espírito Santo
São João mais Jesus Cristo
Eles estão no meio de nós
Nos ensinando nesta paz em alegria
E amostrando este brilho do amor
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37. SOU DE DEUS

Sou de Deus, sou de Deus
Eu sou de Deus
E com Ele eu vou triunfar
E a minha Virgem Mãe
Ela vai aqui se apresentar
Meus irmãos vamos se ﬁrmar
Meus irmãos
Ela, Ela vai balançar
Os que prestar atenção
Esses são do meu Senhor São João
A barquinha
Ela vai se apresentar
Para aquele que é de São João
E a minha Virgem Mãe
Ela vai também se apresentar
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38. O BARCO

O barco vai chegar
E eu vou embarcar

valsa

Vamos, vamos meus irmãos
Com meu São João
Para a terra santa
Que vós vai nos dar
Firma teu pensamento
E não vá vacilar
Para tu ver
E saber aonde está
Oh minha Mãe
Mãe do meu Jesus Cristo
Eu peço o meu perdão
Aqui nesta justiça
Para eu amar
Vós no meu coração
E abraçar todos meus irmãos
Eu te dou, eu te dou, eu te dou
Eu te dou este prêmio de amor
Para tu amar os teus irmãos
Conhecer e saber dar valor
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38. O BARCO (continued...)

Minha Mãe a Vós eu agradeço
Por este prêmio que eu recebi

valsa

Agora vou trabalhar
Com ﬁrmeza
Porque eu sou
De Juramidam
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39. ESTOU AQUI

Estou aqui, estou aqui, estou lá
Vamos, vamos meus irmãos se alegrar
O nosso Mestre vai chegar
Ele, Ele vai balançar
Oh minha Mãe segure meu pensamento
Não me deixe ninguém me derribar
Fica ﬁrme em seu lugar
Não se importa com conversa de ninguém
Oh meu Jesus, oh meu Jesus de Nazaré
Peço a Vós que me dê uma fé
Para eu me curar
Aqui dentro desta verdade
Está em ti, está em ti, está em ti,
Vai estudando e prestando atenção
Que tu já está bem próximo
De chegar no reino da salvação

43

40. LUA BRANCA

Eu vejo a minha Mãe
Nas alturas onde Ela está
Ela é a Lua Branca
Ela é a Lua Cheia
Oh minha Virgem Mãe
Iluminai meu pensamento
Para eu poder caminhar
E sair do mundo escuro
Minha ﬁlha eu te digo
E preste bem atenção
Examine os seus ensinos
E venha que eu te dou a mão
Oh meu Senhor São João
É Pai do meu coração
Peço a Vós eu me ajude
Eu sair da ilusão
Tenha calma e paciência
Que tu vai vencer
Que daqui estou te olhando
E não me esqueço de você
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41. EU VOU ME LEVANTAR

I raise myself up
With the aid of the Lord
I grabbed my sword
In order to make war
Who gave me this strength
Was the Master Juramidam
To raise myself up
With my sword in my hand
I heal everything, I expel everything
With the power of the Eternal Father
And of the Sovereign Virgin
And of the Divine Holy Spirit.
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41. EU VOU ME LEVANTAR

Eu vou me levantar
Com ajuda do Senhor
Peguei na minha espada
Foi para guerrear
Esta força quem me deu
Foi o Mestre Juramidam
Para eu me levantar
Com a espada na mão
Curo tudo, expulso tudo
Com o poder do Pai Eterno
E da Virgem Soberana
E do divino Espírito Santo
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42. SE ACORDEM

Se acordem meus irmãos
Para ver quem está mandando
É o Senhor, é o Senhor
É o Senhor meu São João
Esta é a luz divina
Do meu Senhor São João
Se acordem meus irmãos
Para nós chegar no trono
O Mestre diz, o Mestre avisa
Para todos meus irmãos
Que o tempo de Noé
Já está para balançar
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43. MEU PAI QUE ESTÁ NO CÉU

Meu Pai que está no céu
Não me deixe esmorecer
Me dê força e coragem
Para eu poder nascer
Filha minha se humilhe
Que tu vai vencer
Sempre estou a seu lado
E não lhe deixo esmorecer
Vou seguindo, vou seguindo
Dentro desta luz de amor
Com a minha Virgem Mãe
E meu Senhor São João
Minha Mãe que está no céu
A Vós eu peço o meu perdão
Das palavras tão ruins
Que sai do meu coração
Se ﬁrme, se ﬁrme
Firma o teu pensamento
O que for vendo preste atenção
E vem na minha direção
Meus irmãos eu já nasci
O nascimento de Jesus
Que morreu por nós na cruz
Para nos dar a santa luz
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44. TENHO FÉ DE ALCANÇAR

Levante o seu pensamento
Para ver o que tu pediste
Daqui estou te olhando
E também estou te escutando

valsa

Tenho fé de alcançar
O que eu pedi a meu Pai
Sei que Ele está me vendo
E sei que Ele não me despreza
Conﬁa no que pedires
Dentro do teu coração
De mim tu sois perdoada
De minha Mãe, sois abençoada
Meu Pai, quero perceber
Também quero entender
Deste subjulgamento
Que eu quero lhe agradecer
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45. JÁ VOLTEI

Meus irmãos eu já voltei
Voltei para o meu Jesus
Com fé e esperança
Eu vou vencer
Meu São João foi quem me disse
Eu tenho que aﬁrmar
Esta consagração divina
Do meu Pai Criador
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