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Somos soldados de paz e amor 

 
Nasceu um dia glorioso 

Para toda a Humanidade 
Pois, entre todos os povos 
Chegou a hora da Unidade 

 
Da nova ordem mundial 
A todos queremos falar 

Com coragem e determinação 
Alegres, radiantes a cantar 

 
A primavera divina já chegou 

E o Sol brilha sem igual 
Somos soldados de paz e amor 

À conquista de Portugal 
 

Serviço, consulta e oração 
Nas comunidades locais 

Educação, espiritual 
Para crianças celestiais 

 
Todo o jovem, sem exceção 
Com todo o seu potencial 

Em esforço hercúleo a jubilar 
Desprendido a servir seu irmão 

 
 
 

 
A Alegria Nos Dá Asas 

 
A alegria nos dá asas, asas para voar (x2) 

 
Com alegria, somos mais fortes 

Com alegria, se expande mais a mente 
Com alegria, mais se compreende 

Alegria nos dá asas, asas para voar. 
 

Mas quando estamos tristes, quando estamos tristes 
Nos sentimos fracos, nossa força se esvai 

Nossa percepção se obscurece, o mundo se descolore 
 

No entanto 
 

A alegria nos dá asas, asas para voar (x2) 
 

Com alegria, somos mais fortes 
Com alegria, se expande mais a mente 

Com alegria, mais se compreende 
Alegria nos dá asas, asas para voar 

Asas para voar 
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Tua Marca 

 
Quando não há caminho que percorrer 

Quando olhas em frente, está tudo ao revés 
Quando sentes em tua alma esta grande necessidade 

De encontrar um amigo para a eternidade 
Ooooooouuuuuooooo  (x2) 

 
Este é o momento em que te podes levantar 

Deixar tua marca para a eternidade 
Não percas a oportunidade, para demonstrar (x2) 

 
Que somos flores de um mesmo jardim 

Somos folhas de uma mesma árvore 
Que somos ondas de um mesmo mar 

E trabalhamos juntos 
Para a Paz Mundial! Ooooooouuuuuooooo  (x2) 

 
 

 
 
 

Ó Filho do Homem! 
 

Se me amas não te prendas a ti mesmo, 
E se buscas meu prazer não consideres o teu próprio, 

Para que tu morras em Mim e Eu possa viver (eternamente em ti)  x2 
 

 
Dá-me Um Coração 

 
Dá-me um coração 

Que como um espelho possa 
Iluminar-se com a luz do teu amor 

(x2) 
 

E concede-me um pensamento 
Que mude este mundo 

Num jardim de rosas 
Por meio de Tua graça 

 
Espiritual (x2) 

 
Dá-me um coração 

Que como um espelho possa 
Iluminar-se com a luz do teu amor 

(x2) 
 

E concede-me um pensamento 
Que mude este mundo 

Num jardim de rosas 
Por meio de Tua graça 

 
Espiritual (x2) 

 
Dá-me dá-me (x3) 

Dá-meeeeé… 
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Somos Gotas 

 
Somos gotas, somos gotas 

De um oceano, de um oceano 
Somos ondas, somos ondas 

De um só mar, de um só mar 
Vamos juntos, vamos juntos 

Com amor e unidade 
Assim devemos todos ser 

 
Somos folhas, somos folhas 

De uma árvore, de uma árvore 
Somos flores, somos flores 

De um jardim, de um jardim 
Vamos juntos, vamos juntos 

Com amor e unidade 
Assim devemos todos ser (x3) 

 
 

 
 

Ó Amigo! 
 

No jardim do teu coração 
Nada plantes, salvo a rosa do amor 

E não te desprendes do rouxinol do afeto e do desejo 
Estima a companhia dos justos 

E evita toda a associação com os ímpios 
 

 
A oportunidade 

 
Este é teu momento para levantares em compromisso, 

Este é teu momento para entregar-te ao serviço, 
Este é teu momento para refletir… 

 
Uma vida de serviço, abundantes bênçãos, 

Almas jovens e puras dotadas de visão clara, 
Iluminando esta distraída humanidade, 

Esta é a tua geração, Teu momento! 
 

É a oportunidade de esta geração, 
Não a deixas passar, dás a tua contribuição, 

Com o teu exemplo, tuas ações  e palavras com amor, 
De os tenebrosos a esperança surgirá. 

 
 

Este é teu momento para levantares em compromisso, 
Este é teu momento para entregar-te ao serviço 

Este é  teu momento para reflectir, 
Esta é a tua geração, Teu momento! 

 
É a oportunidade de esta geração, 

Não a deixas passar, dás a tua contribuição, 
Com o teu exemplo, tuas ações  e palavras com amor, 

De os tenebrosos a esperança surgirá.(x2) 
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Cool Ways To Serve 
 

Set fire to your soul 
To fill your heart with love is your goal 

Have devotionals and celebrate 
Use your private time to meditate 

 
Cool ways to serve, 

So many cool ways to serve, 
Cool ways to serve 

So many cool ways to serve. 
 

Chegou o dia, começa a servir 
Com todos vamos voar 

Chegou o dia, o mundo vamos mudar 
 

Cool ways to serve, 
So many cool ways to serve, 

Cool ways to serve 
So many cool ways to serve. 

 
Chegou o dia começa servir 
Com todos vamos conseguir 

Esquece todo o medo, hoje é o dia 
Ensina a Fé a todos com ousadia. 

 
Cool ways to serve, 

So many cool ways to serve, 
 

 

 
 

Cool ways to serve 
So many cool ways to serve. 

 
Start a children’s class with the kids 

Get the parents involved, ‘cause that’s the best 
Have your own devotional 

Debo inviter a todos a venir y unirse? 
 

Cool ways to serve, 
So many cool ways to serve, 

Cool ways to serve 
So many cool ways to serve. 

 
You just can’t wait to have your own Junior Youth Group 

Together you will serve and change the world now 
Collect some trash of a train station platform 

Walk around the streets and change the neighbourhood 
Run across the park and raise the mood 

We are out of rhymes but they’re quite possibly 
 

The coolest ways to serve, 
The coolest ways to serve, 

The coolest ways to serve… 
So many cool… so many cool… so many cool  ways to serve. 
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Peixe quer mar 

 
Peixe quer mar, ave voar 

Eu quero dar o amor que há em mim 
Bahá’u’lláh quer que eu seja assim, 

Assim, assim, assim, assim 
 

Tal como uma fonte, um rio de amor 
Uma semente num campo sem flor 

Assim eu vou falar de Deus e de amor, 
Amor, amor, amor, amor 

 
Seria bem melhor, a vida se todos 
Pudessem compreender a solução, 

Bahá’u’lláh veio trazer, 
A unidade mundial 

A paz trará 
Trá, la, lá, lá, lá 

Tjibom. Tjibom, trá, la, lá, lá, lá (x3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ó Filho do Ser! 

 
Tu és minha lâmpada, (2x) 

E minha luz (2x) 
Está em ti. 

 
Que obtenhas dela o teu resplendor 

E não aspires a outro 
Se não a mim; 

Pois eu te criei rico 
E generosamente derramei 
Sobre ti as minhas graças 

 
Ó Filho do Ser! (3x) 

Tu és a minha lâmpada 
E a minha luz está em ti. (2x) 
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Siga-Me 

 
Siga-Me, olha para mim 

Seja como eu 
‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá. 

 
Ensina, olhe para mim 

Seja como eu 
‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá. 

 
Ama a todos, olha para mim 

Seja como eu 
‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá. 

 
Seja feliz, olha para mim 

Seja como eu 
‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá. 

 
Sacrifica, olha para mim 

Seja como eu 
‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Há Quem Remova As Dificuldades 

 
Há quem remova 

As dificuldades 
A não ser Deus 

Louvado seja Deus 
Ele é Deus 

E todos obedecem 
Aos Seus mandamentos 

 
 

 
 

Ama-Me 
 

Ama-Me 
Para que eu te possa amar 

Se tu não me amas 
Meu amor jamais te pode atingir 

Sabe isto ó servo 
É Meu mandamento para ti 
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Roda Bahá’í 

 
Hoje a terra inteira quer, 

Cantar uma mesma canção 
Quer se unir na paz e no amor à Deus 

Com este amor dentro do coração. 
 

Roda, roda, dá-me aqui tua mão 
Fica sempre pertinho de mim, 

Juntinho do meu coração. 
 

Dando um sorriso amigo. 
Amando a quem nunca viu, 

Sentindo amor fica muito melhor, 
Para todos, para mim e para ti. 

 
Roda, roda, dá-me aqui tua mão 

Fica sempre pertinho de mim, 
Juntinho do meu coração. 

 
Tão linda será nossa vida 

Num mundo unido e feliz, que bom 
Quando toda gente em toda parte 

Se descobrir como irmão. 
 

Roda, roda, dá-me aqui tua mão 
Fica sempre pertinho de mim, 

Juntinho do meu coração. 
 
 
 

 
 
 

Um jardim tão bonito se torna 
Se existir mil flores, mil cores no chão 

Um mundo maravilhoso se forma 
Quando se estende a mão. 

 
Roda, roda, dá-me aqui tua mão 

Fica sempre pertinho de mim, 
Juntinho do meu coração. 
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Liberdade, unidade na diversidade 

 
Conheça a verdade e ela vos libertará 

Ouça a história de Bahá´ú´lláh 
Nascido no oriente e de coração bondoso 

Desde criança foi sempre caridoso. 
Um Homem amoroso e ao povo dedicado 

Um Mensageiro por Deus enviado. 
 

Sem limites para fazer o bem. 
Sempre disposto a amparar alguém 
Não visava recompensa ou riqueza 

O protetor da vítima indefesa 
Sua influencia apenas começava 
E Seu movimento só aumentava 

 
Só que o rei enfurecido com Sua presença 

Decidiu assinar a Sua sentença 
Acorrentou e O jogou na prisão 

Na tentativa de abafar a Sua missão. 
 

Liberdade, unidade na diversidade 
 

Em Sua derrota o Xá acreditou 
Mais com o poder divino, triunfou 
Lutou, ensinou, arrastou multidões 

E Se tornou o Bem-Amado das nações 
 

O mundo mais bonito 
é o que você quer ter… 

 

 
 

Mais a esperança 
Começa por você 
Por isso sou Baháí 

Tenho orgulho de dizer 
Escolhido por meu Deus 

Antes mesmo de eu nascer 
 

Mudar seu pensamento 
É a primeira lição 

Acreditar que existe salvação 
Então resista, insista 
E persista na verdade 

Pois essa é a cura 
Para humanidade 

 
Essa é a batalha 

Do bem contra o mal 
E eu tenho atitude 
De lutar até o final 

 
Fé em Deus aqui vou eu 
Enfrentar meu destino 

A montanha é gigante e estou sempre subindo 
Com firmeza no convénio e amor no coração 

A todos os Baháís eu dedico essa canção. 
 

Liberdade, unidade na diversidade (x4) 
(Liberdade é assim que tem que ser 

Unidade, pra mim e pra você) 
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Inexistência 

 
Libertai-vos deste mundo 

E a cada etapa almejai a inexistência 
 

Libertai-vos deste mundo 
E a cada etapa almejai a inexistência 

 
Pois quando regressa ao sol 

O raio é obliterado, o raio é obliterado 
 

Quando regressa ao sol 
O raio é obliterado, o raio é obliterado 

 
E quando a gota chega ao mar desaparece, desaparece 
Quando a gota chega ao mar desaparece, desaparece 

 
E quem ama verdadeiramente 

Rende a alma, rende a alma 
Quando encontra o Bem-Amado 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


