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01 - ARVOREDO                     

DE PÉ - 2X - FOGOS                     

(valsa)

Eu me sinto cansada e sozinha
Aqui debaixo deste arvoredo
Chegou meu mestre abriu meu caminho
Com fé em Deus é que eu vou seguindo

Peço ao meu pai para me abençoar
A minha mãe para nos consolar
Porque Jesus Cristo abriu o nosso caminho
E o nosso mestre é quem vem nos curar.

VIVAS                     



02 - TRÊS FLORES                    

DE PÉ

(valsa)

Eu recebo estas três flores
Do divino pai que me dá
E se elas quiserem murchar
É só todo dia aguar

Que essas flores daqui
É preciso nós saber zelar
Porque são flores divinas
Do reino celestial.



03 - MEU PAI FOI QUEM ME DEU  
(marcha)

Meu pai foi quem me deu
Para nós aqui cantar
Para nós ser bem feliz
E viver no bem estar

Eu sigo neste caminho
Para chegar onde ele está
Com a sempre virgem Maria
É quem vai me acompanhar

Meu mestre a vós eu peço
Eu sei que vós tem poder
Vós me dê vosso conforto
Para mim poder vencer
Porque vós é quem me ensina
E não me deixa esmorecer.



04 - NOSSO MESTRE NOS DIZ
(valsa)

Nosso mestre nos diz
Nós devemo escutar
Para o nosso espírito
Ir para um bom lugar

Ele nos ensina
Com tanto amor
E nem todos faz caso
E nem dão seu valor

Meu mestre eu lhe peço
Não nos deixe aqui
Meu mestre nos leve
Para perto de si.



05 - SOFRENDO PARA ACREDITAR
(mazurca)

Estou sofrendo para acreditar
Para eu aprender a trabalhar

Meu mestre eu quero seguir nesta linha
Com o pai eterno e a nossa rainha

Se trabalhares como estou mostrando
O que me pedires eu vou te dando

Vamos agradar mais o nosso mestre
É quem tem tudo para nos dar

Nos dá saúde, nos dá o conforto
E o nosso espírito ele tem que entregar.



06 - PRENDAS DE VALOR
(marcha)

Meu padrinho guardou pra mim
Essas prendas de valor
E mandou que eu me firmasse
Dentro desta luz de amor

Essa riqueza é nossa
Que o divino pai nos dá
Precisa nós trabalhar
Para nós se firmar

Ó meu Deus que maravilhas
O nosso pai tem pra nós ver
Se nós soubermos agradecer
Vamos todos receber.



07 - AGRADECIMENTO                     

DE PÉ - 2X - FOGOS                     

(valsa)

Vou lhe agradecer
Pelo vosso poder
Meu mestre me ajude
Eu quero compreender

Estou te ajudando
E não vá esmorecer
Que junto comigo
Tu és de vencer.

VIVAS                     


