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Ana de Souza Brito, nascida no município
“Limoeiro” no estado do Ceará no dia 07
Outubro de 1920. No ano 1952, migrava para
Amazônia e, com o marido e seus filhos
estabeleceram-se no Seringal extraindo látex
seringueira fazendo borracha, e neste vai e
vem logo, por força destinal conheceu o Mestre
Irineu e tomou Daime, logo se tornou uma irmã
doutrinária com muita abnegação, considerava
pioneira que ombro a ombro, gosou de uma
convivência com o Mestre por vários anos
consecutivos, portadora de 26 belíssimos
hinos, seu hinário se denomina “ALVORADA”
quem tem a incumbência de zelar por este
hinário é o irmão Saturnino Brito do
Nascimento. Daí, como tudo neste mundo é
passageiro, Ana desencarnou-se no dia 04 de
dezembro de 19
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Sem a nada temer
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A vós eu apresento
Esta estrela do Pai Criador
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16 - VOU CANTAR MINHA ALVORADA
(Em Pé)
Eu vou cantar minha alvorada
Que o divino Pai me deu
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O amor que vem do Sol
É para todos nós conhecer
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17 – EM PARCELAS DIVINAS ANDAMOS (2X)
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18 – AMOR EU TENHO AMOR
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Amor eu tenho amor
Amor para te dar
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E a toda humanidade
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Vá sempre me ouvindo
Fazendo as suas preces
Está juntinho a mim
E da Rainha da Floresta
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Meu Mestre a vós eu peço
Eu peço de coração
Não peço só para mim
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Todos tem um prêmio
Da Virgem da Conceição
É todos zelar
E gravar no coração

Todos tem um prêmio
Da Virgem da Conceição
É todos zelar
E gravar no coração

19

19

18 – AMOR EU TENHO AMOR

18 – AMOR EU TENHO AMOR

Amor eu tenho amor
Amor para te dar

Amor eu tenho amor
Amor para te dar

Amor para te dar
E a toda humanidade

Amor para te dar
E a toda humanidade

Vá sempre me ouvindo
Fazendo as suas preces
Está juntinho a mim
E da Rainha da Floresta

Vá sempre me ouvindo
Fazendo as suas preces
Está juntinho a mim
E da Rainha da Floresta

Meu Mestre a vós eu peço
Eu peço de coração
Não peço só para mim
Eu peço para os meus irmãos

Meu Mestre a vós eu peço
Eu peço de coração
Não peço só para mim
Eu peço para os meus irmãos

Todos tem um prêmio
Da Virgem da Conceição
É todos zelar
E gravar no coração

Todos tem um prêmio
Da Virgem da Conceição
É todos zelar
E gravar no coração

19

19

Meus irmãos vou apurando
E alimpando os corações
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Para todos subir
Pra casa da Virgem Mãe
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Vá seguindo e vá cantando
Fazendo a declaração
Quero todos reunidos
Aqui dentro do salão
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O Presidente fala
O Presidente diz
Suas palavras vão subindo
Com a sempre Virgem Maria
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Vou me embora, vou me embora
Vou me embora pro jardim
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Deus e Jesus Cristo
É quem vai no meu caminho
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O Mestre que nos ensina
Me manda eu cantar
E manda que eu me alegre
E viver no bem estar
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Minha Mãe, minha Rainha
A dona desta missão
Aumentou a minha vida
E o rei Juramidam
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Trabalhe, trabalhe, trabalhe
Que tu és vencedora
Enfrente com coragem
Que tu tem teu defensor
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Que tu tem teu defensor
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20 – TENHA CALMA E PACIÊNCIA
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Tenha calma e paciência
Se lembre de Papai
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Tu preparou teu jardim
Com força de vontade
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Tu sois uma estrela
Guiada pelo Sol
Com o poder divinal
Contigo ninguém não pode
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Eu te dou esta flor
Que nasceu do seu jardim
Trouxe força e trouxe amor
Você chame por mim
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Te lembra, te lembra
Do que foi que te entreguei
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Tudo é seu, tudo é seu
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Do que foi que te entreguei
O que foi que eu te entreguei
Tudo é seu, tudo é seu

Você nunca desprezou
E não entregou a ninguém
Ninguém da o seu valor
Seu valor sou eu quem tenho

Você nunca desprezou
E não entregou a ninguém
Ninguém da o seu valor
Seu valor sou eu quem tenho
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Fique firme em seu lugar
Zelando o que eu te entreguei
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Vá zelando o meu jardim
Zelando e olhe pra mim
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Vá zelando o meu jardim
Com muitas flores perfumosas
Eu espalho o meu perfume
E cubro todos de rosas
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Ninguém invente moda
Se inventar vou desmanchar
Ai ninguém coloca
Outra em seu lugar
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Ai ninguém coloca
Outra em seu lugar

23

23

21 – FIQUE FIRME EM SEU LUGAR

21 – FIQUE FIRME EM SEU LUGAR

Fique firme em seu lugar
Zelando o que eu te entreguei

Fique firme em seu lugar
Zelando o que eu te entreguei

Vá zelando o meu jardim
Zelando e olhe pra mim

Vá zelando o meu jardim
Zelando e olhe pra mim

Com firmeza eu te entreguei
Com firmeza tu tem amor
Com firmeza tu tem certeza
Que eu sou teu Pai Criador

Com firmeza eu te entreguei
Com firmeza tu tem amor
Com firmeza tu tem certeza
Que eu sou teu Pai Criador

Vá zelando o meu jardim
Com muitas flores perfumosas
Eu espalho o meu perfume
E cubro todos de rosas

Vá zelando o meu jardim
Com muitas flores perfumosas
Eu espalho o meu perfume
E cubro todos de rosas

Ninguém invente moda
Se inventar vou desmanchar
Ai ninguém coloca
Outra em seu lugar

Ninguém invente moda
Se inventar vou desmanchar
Ai ninguém coloca
Outra em seu lugar

23

23

Ninguém pode desmanchar
O que eu saí e deixei feito
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Eu baixo a disciplina
E sei o que vou fazer
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Você recebeu
Que a Virgem Mãe lhe entregou
Sua cadeira, sua patente
Do nosso Pai Criador
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Não tenho fingimento
Sou limpa de coração
Vamos todos se unir
Vamos prestar atenção
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Eu já findei
E vou arrematar
Deus abençoe a todos
Com a sua luz de cristal
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Cantando com alegria
Estás perto de mim
E da sempre Virgem Maria
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Dourado é meu Pai
Que tem primor e tem maravilha
Dourada é sua estrela
Que te guia, e que te brilha
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Dourada é sua estrela
Que te guia, e que te brilha
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Oh! Meu divino Pai
Vós me dê minha saúde
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Eu te abençôo
E te cubro de virtudes
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Oh! Minha Virgem Mãe
Vós me dê minha saúde
Te firme e vá trabalhar
Que nada vai lhe faltar
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Sou eu que estou dizendo
Não vá se assustar
Você leva esta mensagem
A seus irmãos apresentar
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Você não se incomode
O que fazem com você
Eu deixo tudo embalançar
Eu deixo tudo estremecer

Você não se incomode
O que fazem com você
Eu deixo tudo embalançar
Eu deixo tudo estremecer
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Eu sou o mensageiro
Dono do jardim
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Dono do jardim

Você me pede o brilho
A vós eu peço assim
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Oh! Minha Virgem Mãe
A dona desta missão
Vós nos dê nossa saúde
Vós nos dê o santo perdão
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A dona desta missão
Vós nos dê nossa saúde
Vós nos dê o santo perdão

Vocês vão seguindo
Nesta direção
De mim vocês tem tudo
E tem o santo perdão
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De mim vocês tem tudo
E tem o santo perdão

Você me pede o brilho
Eu te dou assim
Vá cantando o nosso brilho
Nosso amor do jardim

Você me pede o brilho
Eu te dou assim
Vá cantando o nosso brilho
Nosso amor do jardim
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Eu sou o brilho
E te digo assim
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Nosso amor do jardim
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Vá cantando o nosso amor
O nosso brilho do jardim
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O nosso brilho do jardim
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25 – VOCÊ VÁ SEGUINDO
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Você vá seguindo
Em concentração

Você vá seguindo
Em concentração

Enfrente com coragem
Trabalhando pelos seus irmãos

Enfrente com coragem
Trabalhando pelos seus irmãos

Aqui nesta missão
Eu ensinei a trabalhar
A todos meus irmãos
Para todos lá chegar

Aqui nesta missão
Eu ensinei a trabalhar
A todos meus irmãos
Para todos lá chegar

Jesus Cristo veio ao mundo
Com seu livro na mão
Ele veio para me dar um voto
Aqui nesta missão

Jesus Cristo veio ao mundo
Com seu livro na mão
Ele veio para me dar um voto
Aqui nesta missão
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26 – VÁ ZELANDO O SEU JARDIM
(Em Pé)
Vá zelando o seu jardim
Vá zelando com amor
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Vá zelando o seu jardim
Que eu sou seu defensor
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Vá zelando o seu jardim
Cantando a sua alvorada
Vá zelando o seu jardim
Rogando pela humanidade
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Cantando a sua alvorada
Vá zelando o seu jardim
Rogando pela humanidade

Estou juntinho a ti
E eu sou o seu guia
Estas perto de mim
E da sempre Virgem Maria

Estou juntinho a ti
E eu sou o seu guia
Estas perto de mim
E da sempre Virgem Maria

Tu és uma sofredora
Mas é batalhadora
Aqui dentro do meu poder
Você tem as coisas boas

Tu és uma sofredora
Mas é batalhadora
Aqui dentro do meu poder
Você tem as coisas boas
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01 - JESUS CRISTO REDENTOR
(Sr. Elias Brito – 3X)
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(Sr. Elias Brito – 3X)

Jesus Cristo Redentor
Pelo Vosso santo amor
Vamos adorar a Jesus Cristo
Que ele é o nosso Salvador
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Que ele é o nosso Salvador

31

31

01 - JESUS CRISTO REDENTOR
(Sr. Elias Brito – 3X)

01 - JESUS CRISTO REDENTOR
(Sr. Elias Brito – 3X)

Jesus Cristo Redentor
Pelo Vosso santo amor
Vamos adorar a Jesus Cristo
Que ele é o nosso Salvador

Jesus Cristo Redentor
Pelo Vosso santo amor
Vamos adorar a Jesus Cristo
Que ele é o nosso Salvador

31

31

Hinário
da Madrinha

Hinário
da Madrinha

Rizelda Brito do
Nascimento

Rizelda Brito do
Nascimento

Centro Eclético Flor do Lótus
Iluminado – CEFLI

Centro Eclético Flor do Lótus
Iluminado - CEFLI

Hinário
da Madrinha

Hinário
da Madrinha

Rizelda Brito do
Nascimento

Rizelda Brito do
Nascimento

Centro Eclético Flor do Lótus
Iluminado - CEFLI

Centro Eclético Flor do Lótus
Iluminado - CEFLI

01 – MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO
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Meu Mestre a Vós eu peço
Pelo nome de Jesus
Eu quero seguir com Vós
Recebendo a santa luz

Meu Mestre a Vós eu peço
Pelo nome de Jesus
Eu quero seguir com Vós
Recebendo a santa luz

Aqui nesta verdade
É para todos nós seguir
Com amor no coração
E tratar de reunir
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Esta verdade é divina
A minha mãe é quem me dá
Para mim e os meus irmãos
Para todos trabalhar.
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Para mim e os meus irmãos
Para todos trabalhar.
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02 - CANTAR
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Cantar vamos cantar
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Eu pedi a meu mestre
Do meu mestre sempre a esperar
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Eu sigo a meu mestre
Com meu mestre hei de vencer
Que ele é supremo
E é quem tem poder
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Eu pedi a meu mestre
Me deu com muita atenção
Eu estou agradecida
Cheia de satisfação
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03 – ESTA CASA ESTÁ ELEITA
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Esta casa está Eleita
Aqui dentro do Meu poder
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Peço que Vós nos ajude
Não nos deixe esmorecer
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Eu estou pedindo
Peço de coração
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Está tudo em vossas mãos
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Paz e harmonia
Peço que Vós nos segure
Toda hora e todo dia
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