Minha Amada Canaã
Preciosa demais, um cantinho
pedacinho de Minas Gerais.
Fará seus olhos brilhar
no momento certo vou lhe apresentar.
Um lugar abençoado
que de longe já deve ter ouvido falar.
Falo com muito carinho
de onde meus pais decidiram construir seu ninho
e mostrar pra mim o verdadeiro caminho .
Minha terra, minha tão amada Canaã
sejam bem-vindos e não deixe para amanhã.
Como não amar, como não contemplar
tamanhas belezas, trazendo pra nossa alma
paz, tranquilidade e muita leveza.
Nossa cidade é linda, e nosso portal já diz,
pode chegar, porque aqui é terra feliz .
Momento de agradecer e rezar
no centro está nossa igreja matriz, vamos entrar.
Caminhando mais um pouquinho
até nosso belo Cruzeiro vamos chegar
lá de cima a cidade avistar.
A benção do padroeiro pedir
e a nossa rota continuar.
Sair da cidade sem se importar
com a distância ou poeira,
quando de longe já se depara
com a mais bela visão, a nossa cachoeira.
Quantos amores florescer ela já presenciou
quantos clicks perfeitos, momentos eternizantes
tanto pra mim como para os visitantes
oferece-nos lembranças perfeitas
mas também nos impõe respeito.
Ali se brinca, se diverte,
mas ela nos adverte
cuidado nunca é demais,
quando ali amigos já ficaram pra traz.

Prepare o coração, porque aqui é pura emoção
são muitas histórias contadas
sobre a linda pedra rajada.
No casquinha a bela cachoeira da usina.
Apreciar o nascer e pôr do sol
de uma linda vista do horizonte, nada pode ser mais radiante. Parada para pedidos,
agradecimentos e tomar água da fonte, no alto da Tiririca está nosso mirante.
São muitas belezas que não dá pra mensurar,
nossa cidade te acolhe
qualquer hora que chegar.
Traga a família, amigos e venha nos visitar, e todo esse encanto poderá apreciar.
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