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      ABRAM AS PORTAS DO BETHEL 
 

Abram, Abram, 

Abram as portas do Bethel 

Abram as portas do Bethel 

Abram as portas do Bethel 

Com alegria ao cantarmos a canção 

Abram seus corações Filhas 

Pro amor neles entrar 

Ouçam os sons de alegria 

Quando reinam o amor e a paz 

Vozes felizes e entusiasmadas 

Aumentam, aumentam, 

E sustentam o feliz refrão, 

Vozes felizes e entusiasmadas 

Aumentam com alegria, 

De novo com alegria. 

Abram as portas do Bethel 

Para as mais justas filhas 

Abram os seus corações 

Pro amor sempre em nós estar 

Orando por brandura e paciência 

Com fé no Divino Senhor 

Vozes felizes e entusiasmadas 

Aumentam, aumentam 

Melodia com santa harmonia 

Vozes felizes e entusiasmadas 

Aumentam com alegria, 

Sublime alegria. 

 

       HINO À BANDEIRA DO BETHEL 
 

Tão linda e simbólica bandeira 

Tremulará em cada Bethel  

O emblema de nossa ordem  

para as mais justas da terra.  

Amamos o seu púrpura e seu branco  

e manteremos a bandeira desfraldada  

e esperamos que algum dia,  

a vejamos tremular felizes  

Pela paz através do mundo. 

 

 

 

SANTO, SANTO, SANTO 
 

Santo, Santo, Santo 

Deus poderoso 

Ao amanhecer 

nosso canto irá à Ti 

Santo, Santo, Santo 

Deus das três pessoas 

Abençoada Santa Trindade. 
 

NÓS SOMOS AS FILHAS DE JÓ 
 

Nós somos, nós somos, 

nós somos as Filhas de Jó 

Nós somos, nós somos, 

nós somos as Filhas de Jó 

As mais justas, as mais justas 

em toda a terra. 

 

DOCE HORA DA PRECE 
 

Doce hora de prece 

Doce hora de prece 

Que me chama DE mundo de carinho 

e guia-me ao trono de meu Pai 

Fazei os meus desejos conhecidos. 

 

PRECE CANÇÃO DE MÃES, PAIS E 

GUARDIÕES 
 

Guarda nossas Mães Senhor 

em Teu cuidado 

E sempre esteja perto 

Te pedimos 

Guia nossos Pais 

e nossos Guardiões 

Para os conselhos deles procurarmos. 

Ajoelhadas Deus em Teu Altar, 

pedimos, nos ensine a viver. 

Quando as portas do Bethel abrirem, 

estaremos ao Teu lado. 

Amém. 

 

SANTO, SANTO, SANTO 
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NOSSO TRABALHO ACABOU 
 

Nosso trabalho acabou  

Senhor guia as nossas mãos  

Filhas do Bethel  

As mais justas da terra.  

Senhor dá às Tuas crianças  

calmo e doce repouso  

Com a Tua bênção  

Podemos o Bethel fechar 

Amém. 
 

 

AVANTE SOLDADOS CRISTÃOS 
 

Avante soldados cristãos,  

Marchando como para a guerra  

Com a cruz de Cristo  

Indo na frente  

Cristo maior mestre  

Lidera contra o inimigo  

A frente na batalha  

Os seus símbolos vão seguindo  

Avante soldados cristãos,  

Marchando como para a guerra  

Com a cruz de Cristo  

Indo na frente Avante 

Como um forte exército  

que move a igreja de Deus  

Irmãs estamos andando  

onde os santos já andaram 

Nós não estamos divididas 

Somos um só corpo 

Uma em doutrina e esperança, 

outra em caridade 

Avante soldados cristãos, 

Marchando como para a guerra 

Com a cruz de Cristo 

Indo na frente. 
 

 

 

 

 

 

AVANTE, TODAS AS FILHAS DE JÓ 

 (Palavras Opcionais para Avante 

Soldados Cristãos) (TRADUÇÃO) 
 

Avante, todas as Filhas de Jó, 

lado a lado nós estamos, 

Chamadas ao amor e serviço, 

as mais justas da terra. 

Como um coro poderoso, 

nossos corações cantam como um só 

Filhas, nós estamos unidas 

até que nosso trabalho termine. 

Avante, todas as Filhas de Jó, 

lado a lado nós estamos, 

Chamadas ao amor e serviço, 

as mais justas da terra. 

Avante, todas as Filhas de Jó, 

para o mundo. 

Tremule alto nossa bandeira; 

purpúrea, branca, desfraldada. 

Embora de diferentes nações, 

Filhas todas nós somos 

Uma em esperança e herança, 

uma em caridade. 

Avante, todas as Filhas de Jó, 

Chamadas ao amor e serviço, 

as mais justas da terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSO TRABALHO ACABOU 
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NÓS SOMOS FILHAS DE JÓ, JUSTAS 

E VERDADEIRAS 
 

Nós somos Filhas de Jó  

justas e verdadeiras  

Nós somos Filhas de Jó  

justas e verdadeiras  

Permanecemos firmes  

e buscando sempre o melhor  

Há muito o que fazer! 

Irmãs é tudo o que somos,  

Irmãs é tudo o que somos  

De nação a nação  

nossas vozes devem ecoar 

Em abençoada harmonia  

Porque juntas vamos  

permanecer por todo o mundo 

As mais justas em toda a Terra  

Para o alto nós buscamos ir,  

Para o alto nós buscamos ir,  

Respeitamos pais e guardiões  

com ajuda alta que será  

Nós oramos à Deus, nós oramos à Deus 

Possam suas bênção virem sobre o 

Bethel  

Porque juntas vamos  

permanecer por todo o mundo  

As mais justas da terra. 
 

 

MAIS PERTO, MEU DEUS, DE TI 
 

Perto meu Deus de Ti, 

Perto de Ti!  

Essa nossa cruz me elevará  

Até que esta canção  

Esteja perto de Deus  

Perto meu Deus de Ti  

Perto de Ti  

Meu caminho pro céu  

Por sol e estrelas  

Subindo eu chegarei ao meu Deus 

Até que esta canção 

Esteja perto de Deus 

Perto meu Deus de Ti 

Perto de Ti! 

Amém, Amém, Amém. 

 

HAJA PAZ NA TERRA 
 

Haja Paz na Terra, 

a começar em mim 

Haja Paz na Terra, 

a começar em mim 

Irmãos, nós todos somos, 

filhos do mesmo Deus. 

 

PERTO DE TI 
 

Oh! Pai mantenha-nos perto de Ti 

Nos caminhos do Teu culto 

Guarda nossos passos no caminhar 

Cada dia guia as Peregrinas. 

 

SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS 
 

Tende piedade de nós, Senhor 

inclinai nossos corações 

a manter nossa promessa. 

Amém. 

 

PAI ABENÇOADO, EU PROMETI 

A CADA DIA (TRADUÇÃO) 
 

Pai abençoado, 

 Eu prometi, ouça meu voto solene. 

Pegue esta minha promessa 

e a abençoe aqui e agora. 

Amém. 
 

NÓS PROMETEMOS NOSSOS CORAÇÕES 

 (TRADUÇÃO) 
 

Nossos corações, querido Senhor. 

Nós prometemos à Ti 

Seja Tu nossa mão guia, 

Para nos ajudar a viver 

como Filhas verdadeiras, 

As mais justas da terra. 

Amém. 
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VENHA ESPÍRITO SANTO 

(TRADUÇÃO) 
 

Venha Espírito Santo Pomba Celestial  

Com todos os Teus poderes  

Acenda uma chama de amor sagrado  

nesses nossos jovens corações.  

Veja como nós vagamos aqui embaixo  

Fãs destes brinquedos terrenos.  

Nossas almas, quão alegremente elas 

vão  

alcançar alegrias eternas.  

Venha, Venha, Venha  

Venha Espírito Santo  

Com todos os Teus poderes que não 

demoram  

Venha Espírito Santo  

Para estes nossos jovens corações  

Querido Senhor e sempre viveremos  

em Teu querido amor divino. 

Teu amor tão puro tão grande  

para nós Teu Espírito tão sublime.  

Em alegria nós afinamos nossas canções 

formais,  

em força nos empenhamos para subir 

Hosanas nós alegremente cantamos  

e nossas devoções enaltecemos.  

Venha, Venha, Venha  

Venha Espírito Santo  

Com todos os Teus poderes que não 

demoram 

Venha Espírito Santo  

Para estes nossos jovens corações. 
 

 

VENHA ESPÍRITO SANTO, POMBA 

CELESTIAL 
 

Venha Espírito Santo Pomba Celestial  

Vem com seus ágeis poderes 

Acenda a chama do amor  

Em nossos corações.  

Vê-nos vagando aqui na Terra  

Como brinquedos terrestres  

Vem nossas almas alegrar  

Em busca do eterno amor. 
 

 

 

MINHA FÉ ELEVA-SE A TI 
 

Minha fé procura por Ti 

Cordeiro no Calvário, Salvador Bendito! 

Agora escuta-me enquanto oro, 

E afaste todos os meus pecados 

Oh permita-me de hoje em diante 

ser toda Tua. 

 (palavras opcionais) (TRADUÇÃO) 

Minha fé procura por Ti, 

Oh Senhor, de tudo que eu vejo, 

seja Tu meu guia. 

Agora ouça-me enquanto eu oro, 

Guia-me pelo caminho. 

Oh, deixe-me a partir de hoje 

ser gentil e verdadeira. 
 

 

FÉ DE NOSSOS PAIS 
 

Sempre amaremos os nossos pais 

Nossos amigos 

em todas as lutas 

Ore para eles com fé, amor 

Gestos gentis e virtuosos 

Toda a fé aos nossos pais 

Seremos fiéis até o fim. 
 

 

EU SEU QUE MEU REDENTOR ESTÁ VIVO 
 

Eu sei que meu Redentor vive 

e sempre ora por mim, 

Um símbolo de Seu amor 

Ele faz uma promessa de liberdade. 

 

EU SEI QUE MEU REDENTOR VIVE 

EM NOSSOS CORAÇÕES. (TRADUÇÃO) 
 

Eu sei (Eu sei) Eu sei (Eu sei) Eu sei (Eu sei) 

Eu sei que meu Redentor vive 

 (Eu sei que meu Redentor vive) 

Porque Deus é Verdade e Amor e Vida. 

Eu sei (Eu sei) Eu sei sim eu sei 

que meu Redentor vive 

E porque Ele vive. 

E porque Ele vive, e porque Ele vive 

Eu também, eu também, devo viver. 
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COMO É GRANDE A TUA ARTE 
 

Senhor meu Deus  

Quando eu maravilhado  

Contemplo a Tua imensa criação  

O céu e a Terra,  os vastos oceanos  

Fico a pensar  

em Tua perfeição  

Então minha alma  

canta a Ti Senhor  

Grandioso és Tu  

Grandioso és Tu  

Então minha alma dar  

canta a Ti Senhor  

Grandioso és Tu 

Grandioso és Tu. 
 

 

ELE ME GUIA 
 

Ele me lidera!  

Que abençoado pensamento! 

São palavras com conforto reverendo, 

pleno!  

O que quer que eu faça, onde quer que 

eu esteja. 

São as mãos de Deus que me lideram  

Ele me lidera. Ele me lidera.  

Por Suas próprias mãos Ele me lidera.  

Sua seguidora fiel eu serei  

Por Suas mãos Ele me lidera.  

Algumas vezes cenas de depressão 

surgem Onde as flores do Eden 

crescem.  

Por águas remanescentes, sob um mar 

agitado São as mãos de Deus que me 

lideram . 

Ele me lidera. Ele me lidera. 

Por Suas próprias mãos Ele me lidera. 

Sua seguidora fiel eu serei  

Por Suas mãos Ele me lidera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SINCERA SEREI 
 

Sincera serei 

por aqueles que em mim confiam 

Pura serei 

por aqueles que apreciam 

Forte serei 

pois a força está no amor 

Brava serei 

pois há muito o que desafiar 

Brava serei 

pois há muito o que desafiar 

Generosa serei para com o inimigo 

dar sem esperar receber nada em troca. 

Humilde serei 

pois sei que o amor fortefica 

Erguer os olhos, 

sorrir, amar, seguir 

Erguer os olhos, 

sorrir, amar, seguir. 
 

 

PAI CELESTIAL, ABENÇOE-NOS 

 (TRADUÇÃO) 
 

Querido Senhor, 

em Vosso grande amor, 

abençoe-nos enquanto nós oramos. 

Ternamente guarde nossos passos 

no caminho da vida. 

Guia agora Tuas Filhas, 

mantenha-nos justas e verdadeiras, 

Empenhando cada dia, para viver 

como Tu nos teria feito agir.  

Amém. 
 

 

CANÇÃO DE BOAS VINDAS 
 

Sejam bem-vindas 

Pois são Filhas de Jó 

E as mais justas que há na Terra 

No Bethel terão irmãs e amigas 

Que te podem ajudar 

Bem-vindas ao Bethel 

Somos todas Filhas de Jó 

Felizes estamos por vocês 

Somos uma só família. 
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