
  



  

Eli Eli ! Vós que sois além do Tahiti
O Supremo e Poderoso Teave,



  

Vós que habitais em mim e em tudo Vós que habitais em mim e em tudo 
através de Tane,através de Tane,



  

  

É nossa a vossa vontade em Ao e Po, 
na união com a teia-aka.



  

A mana de cada dia, de Vós Oh ! Tane,
Recebemos sempre



  

 Perdoados estamos, Kala praticamos e 
La’a Kea  acendemos com todos de 
nossa teia.



  

Nosso  poder interior  está  manifestado e com Nosso  poder interior  está  manifestado e com 
 todos compartilhamos  os sofrimentos, todos compartilhamos  os sofrimentos,



  

Por estarmos em estado de Aloha com Por estarmos em estado de Aloha com 
a eficácia de Pono, na paz de Tanea eficácia de Pono, na paz de Tane..



  

Amama!



  

Eli Eli ! Vós que sois além do TahitiEli Eli ! Vós que sois além do Tahiti
O Supremo e Poderoso Teave,O Supremo e Poderoso Teave,
Vós que habitais em mim e em tudo através de Vós que habitais em mim e em tudo através de 
Tane,Tane,
É nossa a vossa vontade em Ao e Po, na união É nossa a vossa vontade em Ao e Po, na união 
com a teia-aka.com a teia-aka.
A mana de cada dia, de Vós Oh! Tane, recebemos A mana de cada dia, de Vós Oh! Tane, recebemos 
sempre.sempre.
Perdoados estamos, Kala praticamos e La’a kea Perdoados estamos, Kala praticamos e La’a kea 
acendemos com todos de nossa teia.acendemos com todos de nossa teia.
Nosso  poder interior  está  manifestado e com  Nosso  poder interior  está  manifestado e com  
todos compartilhamos  os sofrimentos,todos compartilhamos  os sofrimentos,
Por estarmos em estado de Aloha com a eficácia Por estarmos em estado de Aloha com a eficácia 
de Pono, na paz de Tane.de Pono, na paz de Tane.

  Amama! Amama!  Sebastião de MeloSebastião de Melo
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