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Este CD é fruto de uma resposta ao chamado de Maria, 
nossa Mãe Divina, para que oremos com o coração 
aberto. A música e o canto espontâneos são formas de 

expressar a pureza original, por meio da harmonia e da palavra 
com ritmo. É a voz que sai da alma em direção ao Alto, uma 
oração que busca as estrelas. Assim...

...oremos, em louvor e em uníssono, 
pela paz neste planeta.

O conteúdo deste CD foi gravado em Figueira – Brasil – e Casa Redención – Uruguai –, durante 
o inverno e a primavera de 2012. Gravação e projeto gráfico: Voluntários da Associação Irdin Editora.



Comunidades-Luz
Comunidades e centros espirituais 

dedicados a semear um novo modo de 
viver e a possibilitar harmonia com os 

ritmos do mundo interior.

www.comunidadefigueira.org.br 
www.casaredencion.org

Música das Comunidades-Luz
Há anos que um grupo de pessoas compõe 
e executa música na Comunidade Figueira 
– Brasil – e na Comunidad Fraternidad, 
em Casa Redención – Uruguai –, como 
parte de um trabalho de alinhamento 
interior, de abrir caminho para o silêncio e 
a voz da alma.



Ave Luminosa

Mãe, em Aurora 
nos disseste a Verdade 
que esta Terra se comove 
que já nada o deterá 
que oremos, que cantemos, 
porque tudo mudará.

Mãe, nos disseste, 
desde o coração Me sentirão, 
que os olhos que com fé 
se abram Me verão; 
que em agosto, em Aurora, 
Minha presença estará.

Mãe, Tua mensagem 
de advertência deixarás, 
que a oração de Teus filhos 
abre a porta pela qual entrarás, 
que nos traz a boa nova 
que Teu Filho chegando está.

Mãe, dá-nos força 
e valor para suportar, 
estas mudanças, estas provas 
que o planeta enfrentará.

Mãe, que Teu amor 
nos proteja e nos traga paz, 
nos traga paz, nos traga paz, 
paz..., paz..., paz..., Tua Paz.

Revelações
em

Aurora
Ave Luminosa, 

nossas vidas resplandecem 
sob Tua Presença Universal.

Que o coração de Tua Divina Misericórdia 
Nos alivie de toda dor 

e nos resguarde de todo mal.

Mãe Divina, 
sempre Tua Luz reinará.



Maria, Teu rosto ilumina meu coração. 
Maria, escuto Tua voz a me chamar 
no choro dos simples, 
nas almas que clamam por libertação. 
Maria... no mundo em dor, 
em cada essência vazia 
de amor, de perdão, de luz, 
encontro a Ti e escuto teu chamado...

Encontro com Maria Mãe Escuta

Quem levará Meu coração 
para vertê-lo como fonte de redenção? 
Quem mergulhará Comigo neste abismo? 
Quem ofertará a si mesmo em sacrifício? 
Quem vencerá o medo, a dor e o sofrimento? 
Quem velará pelas essências irmãs? 
Quem Me encontrará em meio à destruição? 
Quem aliviará a dor que sinto? 
Quem Me escutará? 
Quem Me conhecerá?

Sou Maria! 
Mãe Divina

Luz da Manhã 
Ave do Sol 
Rainha da Paz 
Redentora 
Guardiã das Almas

no coração
Mãe 

Escuta 
nossos corações 

que clamam por perdão e cura 
por liberação

Misericórdia Mãe 
Misericórdia Mãe

Mãe 
escuta 

nossos corações 
que clamam por misericórdia

Virgem Mãe 
escuta 
Maria 
escuta

Maria, Maria, Maria

Sagrado Cálice 
de Redenção 

Piedade 
Misericórdia 

Piedade

Maria, Maria, Maria



Sou a Mãe do Amor 
Sou a Mãe Celestial 
Sou a Mãe da Luz

Sou a Mãe Universal 
que gesta com amor 
a nova humanidade

Sou a Rainha da Paz 
Sou a Guardiã do Amor 
Sou a Protetora das Almas 
Sou a Estrela da Manhã 
que brilha no céu interior

Sou a Mãe 
da Divina Concepção da Trindade 
Sou a Pureza Original 
Sou Essência Maternal 
que verte graças 
em todos os corações

Sou a Ave Luminosa 
Sou a Ave Cantora 
Sou a Ave Mensageira 
Sou a Ave do Sol 
que leva às almas 
aos braços do Senhor

Sou o Alívio da Dor 
Sou o Alívio do Sofrimento 
Sou o Espírito da Paz 
Sou a Luz Universal 
que ilumina as almas 
os caminhos 
com a oração 
e a paz

Juntos oremos pela paz 
juntos oremos pela redenção 
a nova aurora chegará, chegará

Faces da Mãe Divina

Escutem Minha voz 
Meu chamado 

Juntos oremos, 
oremos sem cessar 

Alimentemos a chama 
de vida nas almas 

para que não se apaguem 
na tormenta 

que passará, que passará

A todos convoco à reconversão 
à entrega suprema 

à consagração 
A fortaleza não estremecerá 

naqueles que vivem 
em Meu coração

Ao Pai Supremo 
à Deus Criador 

entregai vossas vidas 
com fé e amor

O Filho virá 
envolto em glória 

o tempo proclama 
Seu retorno à Terra

Filhos, sintam Meu coração 
clamando por vosso amor

O chamado de Maria 



Leva-nos ao Sol 
em Teu Coração 
Mãe do Sol

Descende à Terra a luz 
da Fonte Imaterial 
e eleva Teus filhos até o Sol 
resgatados e redimidos 
Mãe do Sol

Mãe do Sol

Misericórdia, Misericórdia 
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Misericórdia, Misericórdia 
para Teus filhos da humanidade 
da humanidade

Misericórdia, rogamos por Misericórdia, 
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Misericórdia, Misericórdia 
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Misericórdia, Misericórdia 
para Teus filhos da humanidade 
da humanidade

Misericórdia, rogamos por Misericórdia 
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Misericórdia, Misericórdia 
ó Maria

Misericórdia MariaÁguia do Sol 
Resgata Teus filhos

Águia do Sol 
Resgata Teus filhos

Mãe do Sol 
Misericórdia URU

Mãe Divina 
dá-nos Teu Amor, Mãe 
Tua Misericórdia, Mãe 
dá-nos Teu Amor 
Mãe Divina 
Tua Misericórdia 
Mãe Divina

Leva-nos ao Sol 
em Teu coração 
Mãe Divina

Este cântico foi gravado ao vivo durante o 
48º Encontro Geral de Figueira, em março de 2012



La Madre Divina nos ha inspirado que elevemos nuestros corazones a través de la 
música y como ofrenda compartimos este espacio dedicado a cánticos 

y músicas inspiradas en las Comunidades-Luz y los Grupos de Oración.

El día 12 de Marzo de 2012 la Madre Divina nos  
decía con inmensa dulzura:

“(...) Canten y alegren sus corazones, es necesario para  
que Mi Paz se establezca. (...)

(...) Recuerden cantar para Mi una vez más, no solo para glorificar al Padre, 
sino para aliviar Mi Corazón que carga el peso del mundo, de muchas almas 

que sufren hace mucho tiempo. (...) 

Cuando Yo les pido que canten para Mi, es para que Mi Gracia pueda abrirse 
desde los Cielos y pueda invadir lo profundo de las almas. Por eso Yo les pido 
(...) que (...) canten junto Conmigo, no solo para recibir Mi Corazón de Luz, 

sino para que vivan diariamente en Mi Hijo. (...)  
Alegría y esperanza para el mundo.”

A Mãe Divina tem-nos inspirado a elevar nossos corações através da música 
e como oferta compartilhamos este espaço, dedicado a cânticos 

e músicas inspiradas nas Comunidades-Luz e nos Grupos de Oração.

No dia 12 de março de 2012 a Mãe Divina nos dizia  
com imensa doçura:

“(...) Cantem e alegrem seus corações; é necessário para 
que Minha Paz se estabeleça. (...)

 (...) Recordem cantar para Mim uma vez mais, não só para glorificar o Pai, 
mas também para aliviar Meu Coração, que carrega o peso do mundo, 

de muitas almas que sofrem há muito tempo. (...) 

Quando lhes peço que cantem para Mim, é para que Minha Graça possa abrir-
se desde os Céus e possa invadir o profundo das almas. Por isso peço-lhes 
(...) que (...) cantem junto Comigo, não só para receber Meu Coração 
de Luz, mas também para que vivam diariamente em Meu Filho. (...) 

Alegria e esperança para o mundo.”



Mãe, 
oferto esta canção, 

clamo por todos meus irmãos 
eles buscam Redenção

Abre Teus braços, 
estende Tuas mãos 

para que eles 
alcancem Teu coração 

e em Teu amor 
vivam a Redenção

Filho, 
escuto tua canção 

sente em ti Meu Coração 
A todos protejo 

com Meu Manto de Luz

Abro Meus braços, 
estendo Minhas mãos, 

aproximo todos de Meu coração 
e com Meu amor 

lhes dou a Redenção

Filhos, 
escutem Minha voz 

clamando em seus corações 
Cerrem as portas ao mal 

com a oração 
e abram vossos seres 
ao Amor e ao Perdão

Junto a Mim 
levemos o fogo 
da Redenção 

e ativemos a luz 
em cada essência irmã 

Em oração 
e em entrega, 
em unidade 

e em humildade 
assim quero encontrar 

a Meus filhos, 
a Meus soldados

Imaculado Coração de Maria 
Caminho de Proteção e Guia 
Gratidão por quanto nos dás 
Gratidão por quanto nos dás

Oferta à Mãe Divina

Imaculado

Coração
de Maria



está

Nos anuncia que Seu Filho 
chegando está 
que a humanidade renasce 
o novo Amor 
a Paz 
O Espírito Mariano 
ingressa todo em ti 
Te preenche de esperança 
Transforma teu viver

Aurora, abre tua porta já! 
Ela chegando está

Aurora, abre tua porta já! 
Ela já chega, mira-a! 
Mãe Divina, 
Mãe Divina, Maria

Quando uma alma caminha para o abismo 
a Ave Mensageira circunda 
chamando Seu filho a retornar 
ao Coração do Pai Celestial

Virgem Mãe, já é a hora 
que Teus filhos encontrem 
o caminho até a Fonte Maior

Sou como a chuva 
que limpa o coração 
sou a fresca brisa 
que traz o Perdão 
abre tua casa, deixa-me entrar 
em ti farei Meu templo de oração

Filhos Meus, Eu sou Bondade 
Misericórdia e Piedade 
convoco a Meus soldados da paz

Mãe, ensina-nos a caminhar 
pelas sendas da pura fé 
doce ternura, força infinita 
sentimos quando oramos junto a Ti

Pela Paz e Redenção 
obraremos em irmandade 
e este mundo reconstruiremos

Venho a anunciar 
Meu último chamado 
aos que se esqueceram 
de voltar até Deus 
entrego quatro chaves que abrirão 
o cofre em vossos corações

O sacrifício, a oração 
o amor e o perdão 
libertarão suas almas

As quatro chaves
A esmeralda de teu coração 
bate forte 
se agita de amor 
preparando Seu espaço com fervor

Ela chegando está 
Aurora, abre tua porta já! 
Ela chegando está 
Mãe Divina, 
Mãe Divina, Maria

O bater intraterreno 
se manifesta com amor 
agosto 
a Branca Irmandade

Ela chegando está 
Aurora, abre tua porta já! 
Ela chegando está 
Mãe Divina, 
Mãe Divina, Maria

Ela
chegando



Imaculada Senhora da Paz
Mirna Jad, Mirna Jad

Nascente sublime 
brota do interior da Terra. 
Mirna Jad

Mundo das puras energias. 
Tudo procede da Fonte Maior 
e a Ela retorna. 
Mirna Jad

Silêncio e oração 
abençoam o despertar 
para mundos internos. 
Mirna Jad

Aromas sublimes 
preenchem nosso espírito. 
Abrem-nos para o infinito.

Mirna Jad, Mirna Jad

Abrem-se os portais 
dos Reinos Celestiais. 
Anjos anunciam Sua presença. 
Mãe Divina em Mirna Jad.

Silêncio! A glória está descendo. 
Silêncio é oração. 
Oração é paz.

Sintam a brisa de Meu coração. 
Levem Minha paz a todos. 
Sigam Meu caminho em confiança. 
Orem Comigo. 
Vos convido a ingressar em Meu Reino, 
onde vive a eterna paz, 
a paz do Senhor.

Ó santuário interior, 
Mãe Divina em Mirna Jad. 
Mirna Jad

Mãe Divina em Mirna Jad 
Imaculada Senhora da Paz, 
manifestação da Pureza Original, 
permite-nos ingressar em Teu Coração, 
Reino Sagrado do Amor e da Proteção.

Que Teu Manto de Luz nos guarde 
e transforme nossos pequenos seres 
em servos de Tua tarefa universal.

Reverenciamos-Te, Mãe, 
Rainha da Paz, 
Divina Concepção da Trindade.

Inmaculada Señora de la Paz, 
manifestación de la Pureza Original, 
permítenos ingresar en Tu Corazón, 
Reino Sagrado del Amor y la Protección.

Que Tu Manto de Luz nos guarde 
y transforme nuestros pequeños seres 
en siervos de Tu tarea universal.

Te reverenciámos, Madre, 
Reina de la Paz, 
Divina Concepción de la Trinidad.



Ave Maria 
invocamos Tua Presença 
Mãe Divina

Mãe Divina me consagro a Ti 
a Teu coração, a Teu amor, a Tua luz 
a Tua verdade, a Tua cura

Misericórdia, misericórdia, misericórdia 
de Ti provém a Luz Universal 
para este planeta

Misericórdia, misericórdia, misericórdia 
Redenção, redenção, redenção 
para este planeta

Liberação, liberação, liberação 
Perdão, perdão, perdão 
para este planeta 

Misericórdia para

Este cântico foi gravado ao vivo durante o 
Encontro de Oração em Casa Redención, em agosto de 2012

este planeta

Maria 
Teu consolo é minha paz 

meus pés 
caminharão em Teu jardim 

e Suas flores 
inundarão meu ser

Se abrirá meu coração 
se preencherá de Teu Amor 

infinito, misericordioso

Oh Maria! 
misericórdia, Mãe 

tem piedade do mundo 
e seus reinos

Nossas vidas 
aguardam Teu Espírito de Amor

Se abrirá nosso coração 
se curará com Teu perdão 

eterno, misericordioso

Oh Maria! 
Misericórdia 

Maria 
Guia-nos 
oh Mãe! 

Teu é este amor

Nossa Paz



www.divinamadre.org

Visite la página web Voz y Eco de la Madre Divina para entrar en contacto con los 
Mensajes Diarios de María, agenda, videos y fotos de las Apariciones, además de oraciones 
y actualizaciones. En esta página web también están disponibles los textos de esta obra en 
los idiomas portugués e inglés.

Visite o site Voz e Eco da Mãe Divina para entrar em contato com as Mensagens Diárias 
de Maria, agenda, vídeos e fotos das Aparições além de orações e atualizações. Neste site, 
também estão disponíveis as letras desta obra nos idiomas português e inglês.

Visit the website Voice and Echo of the Divine Mother to gain access to the Daily Messages 
of Maria, schedules, videos and photographs of the Apparitions along with prayers and 
updates. The website can be accessed in Portuguese and English.

 1. Ave Luminosa
coro, flauta, violino e violões - 6min 32s

 2. Revelações em Aurora
solo feminino, solo masculino, coro, piano e violino - 8min 45s

 3. Encontro com Maria no coração
solo feminino, solo masculino, violão e violino - 9min 33s

 4. Madre escuta
sexteto feminino, coro, piano e violino - 8min 9s

 5. Faces da Mãe Divina
solo feminino, violão e violino - 6min 54s

 6. O chamado de Maria
solo feminino, violão e violino - 6min 54s

 7. Mãe do Sol
coro, piano, flauta e violino - 11min 21s

 8. Misericórdia Maria (ao vivo)
coro a capela - 7min 46s

 1. Imaculado Coração de Maria
coro, violão y piano - 6min 12s

 2. Oferta à Mãe Divina
solo feminino, solo masculino, violão e violino - 7min 8s

 3. Ela chegando está
coro, flauta, violino, piano e violão - 6min 58s

 4. As quatro chaves
solo feminino, solo masculino, violão e violino - 5min 41s

 5. Imaculada Senhora da Paz
dueto vocal feminino e masculino, violão e violino - 4min 39s

 6. Mãe Divina em Mirna Jad
dueto masculino, coro, violão, harpas, sinos, órgão e declamação - 10min 29s

 7. Nossa Paz
sexteto feminino e piano - 3min 46s

 8. Misericórdia para este planeta (ao vivo)
coro, flauta, violinos, teclado e violão - 7min 24s

Disco 1

Disco 2



IRDIN EDITORA publica, sem fins lucrativos, obras filosófico-espirituais para difundir o ensinamento universal. 
Estimula o descobrimento da realidade profunda do ser humano e a compreensão destes tempos.




