
Caminhada orante: Juntos com o Espírito 

 
Vinde Espírito de Deus 

Música: Original francês 

Letra: Padre Alberto Neto 

Vinde Espírito de Deus, Aleluia  

Habitai no meio de nós, Aleluia 

 
Só Vós sois sopro de vida, Aleluia 

Só vós sois fogo de amor, Aleluia 

 
Só Vós sois Luz entre as trevas, Aleluia 

Só Vós descanso na dor, Aleluia 

 
Sois a força na fraqueza, Aleluia 

Sois na dúvida o Caminho, Aleluia 

 
 

A voz de Deus 
Música: “Hallelujah” de Leonard Cohen 

Letra: Pepe Feu 

Eu oiço notícias de muito longe, onde há violência a todo o momento 

Que a única esperança é o sofrimento 

Na desolação que a guerra traz, uma voz grita que quer a paz, eu rogo a Deus e canto Aleluia 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 
Eu oiço notícias de muito perto, a fome e a sede que o povo sente 

E a esperança que abandona tanta gente 

Na injustiça da sociedade, uma voz aposta na fraternidade, eu rogo a Deus e canto Aleluia 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 
Eu ouvi do alto a voz de Deus, que nos conforta e que nos guia 

No sol que dá a vida e alumia 

Na brisa suave a soprar, que traz a chuva e faz germinar, eu rogo a Deus e canto Aleluia 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia  

 

Eu louvarei 

 

Eu louvarei eu louvarei, eu louvarei eu louvarei 
       Bis - Refrão 

Eu louvarei o meu Senhor  

 
Ao Pai que Seu amor nos dá, vou cantar, vou cantar 

Ao Espírito que habita em nós, vou cantar, vou cantar 

Eu vou cantar com alegria, a Jesus ressuscitado  

Eu vou cantar com alegria, a Jesus ressuscitado 

 
E todo o mundo se salvará, e todo o mundo se salvará  

E todo o mundo se salvará, pois Jesus ressuscitou 



 

 

A força de Deus 

Letra: Padre Alberto Neto 

A força de Deus, enche o Universo 
     Bis-Refrão 

A força de Deus, que congrega a todos na unidade 
 
Ó Senhor, tua presença é fogo e força, ó Senhor, tua presença nos congrega 
 
Vem Senhor, a tua vida nos desperta, vem Senhor, seremos fogo de unidade 
  
 

Todo o mundo 

Todo o mundo é um hino de glória, à grandeza de Deus nosso Rei 

Cada homem é imagem sagrada, do Amor, de Deus nosso Pai 

. 
Aleluia, Deus Pai e Senhor, Aleluia  p'lo seu grande Amor  

   Refrão 

Aleluia, Deus Pai e Senhor, Aleluia  p’lo seu grande Amor 
 
Na alegria dos dias felizes, na tristeza dos dias sombrios 

Não nos deixes sem tua amizade, com teu Filho, sê Luz e bondade 

 
 

Ilumina-me Senhor com o Teu Espírito 

 
Ilumina-me Senhor com o Teu Espírito,  

transforma-me Senhor com o Teu Espírito 

Ilumina-me Senhor com o Teu Espírito,  

ilumina-me e transforma-me Senhor 

 
E deixa-me sentir, o fogo do teu amor 
             Bis - Refrão 

No meu coração, Senhor 
 
Ressuscita-me Senhor com o Teu Espírito,  

converte-me Senhor com o Teu Espírito 

Ressuscita-me Senhor com o Teu Espírito,  

ressuscita-me e converte-me Senhor 

 
Fortalece-me Senhor com o Teu Espírito,  

consola-me Senhor com o Teu Espírito 

Fortalece-me Senhor com o Teu Espírito,  

fortalece-me e consola-me Senhor 

 
 
 



Oração de São Francisco 

 
Onde houver ódio, que eu leve o amor,  
onde há ofensa, que eu leve o perdão  
Onde há discórdia, que eu leve a união,  
e na dúvida que eu leve a fé  
 
Onde houver erros, que eu leve a verdade,  
no desespero, que eu leve a esperança 
Onde há tristeza, que eu leve a alegria,  
onde há trevas, que eu leve a luz  
 
Ó Mestre faz com que procure,  
mais consolar, do que ser consolado 
Mais compreender que ser compreendido  
e amar mais do que ser amado 
 
Porque é dando que se recebe,  
é perdoando que se é perdoado  
E é morrendo que se vive,  
para sempre para a vida eterna   
 

Não fiqueis tristes 
Letra e Música: P. José Pedro Martins 

Não fiqueis tristes, Eu vou partir, Eu vou partir, mas voltarei  
Refrão 

Não fiqueis tristes, Eu vou partir, Eu vou partir, mas voltarei  
 
Vou preparar-vos um lugar, não fiqueis tristes tende fé  

Vou enviar-vos o Espírito, que vos dará toda a verdade  

 
Sereis as Minhas testemunhas, para que todos Me conheçam 

Anunciai a Boa Nova, Vou para o Pai que Me enviou 

 
Ficarei sempre ao vosso lado, onde estiverdes, Eu estou 

Hão-de expulsar-vos das cidades, por Minha causa sofrereis 

 

Louvado sejas 
 
Louvado sejas, ó meu Senhor, Louvado sejas, ó meu Senhor 

Refrão 

Louvado sejas, ó meu Senhor, Louvado sejas, ó meu Senhor 
 
Nós queremos louvar-Te  em todo o tempo, pela lua, o sol e as estrelas  
E por todas as Tuas criaturas, que há no mundo e são tão belas  
 
Pela terra, que a todos nos sustenta, pelos frutos, as ervas e as flores  
Pelo dia, com o sol ou em tormenta, nós cantamos os Teus louvores  
 
Por aqueles que sofrem a injustiça, na certeza de que haja liberdade,  
Pelos homens lançados na aventura, de semearem a felicidade   


