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Cantata ao Espírito Santo

i.

"O

Espírito de

Repousa sobre

E

mim

enviou^me a anunciar

sem fim

Justiça e paz

Aos

E

Deus

presos libertação

aos

consolação..."

tristes

la o Reino começar

Com

tais

palavras de luz

Proferidas por Jesus.

2.

"O

Espírito do Senhor

Seu arauto

fez de

mim

Mensageiro do amor
Neste

mundo

tresloucado

A precisar de salvação
Por

E

me consagrou
mundo me enviou

isso

ao

Para aos homens

ser sinal

Escravizados pelo mal

Que
3.

O

aos filhos de

Santo

e

Eva

afectou"

adorável Espírito

Vossa amável voz fazei-me escutar

Sempre

Na

e

com

o Vosso sopro divino

hora da dor tentação e cruz
f

Minha vida óhl Vinde refrescar
E iluminar com vossa forte luz.
f

Poema
dos

escrito,

em Gondomar,

300 anos da Missão

a 2 de Fevereiro de 2003, na senda de Libermann, por ocasião

Espíritana.

missão espiritam,

Ano

4 (2005)

n.°

7,

93-95
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4. Quero ser para Vós a leve pena
Movida por esse sopro divino

Que me conduza para onde quiser
Sem que eu lhe faça oposição qualquer

Nem

leve

ou ténue

resistência

Que eu seja instrumento disponível
De que Vós vos possais enfim servir
P Vá realização dos planos divinos
Nesta pobre

e ténue existência.

O

Paráclito, ó Consolador
Nossos conselheiro e Advogado
5.

Que

humano

habitais o coração

E com

a vossa presença de amor
Tudo e a todos santificais
que está envelhecido renovais
Ao que está doente Vós o curais

O

Vazei-me perceber vossos sinais

O

lenitivo

6.

Divino fogo de amor

Espírito de

em

todos os

comunhão

meus

aisl

infinito

e de

paz

Espírito de força e alegria
Espírito de justiça e verdade

DaUme

Vossa ternura e liberdade

Fonte de água viva e divino Fogo

Doce Espírito de Caridade
Aos Teus fazei- o renascer de novo.

Quero contemplar-Vos em cada

7.

Admirar-Vos

em cada

vida

ser

humana

Esperar na vida que quero ter

Porque é o caminho que ao Céu conduz
Neste

Que

mundo

desumano

caído e

até a vida tirou a Jesus

Humanidade pobre em confusão
Louca nas

trevas

da

desilusão.

8. Espírito de infinito

Ohl Renovai a

E

face desta Terra

que no mundo acabe toda a guerra

De

E

amor

todos renovai os corações

que o reino de paz e de amor

Se implante no

mundo

purificado

Pelo Sangue de Jesus derramado

Ohl Atendei
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as nossas oraçõesl
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Que

P.

G. da Cruz

eu seja instrumento disponível

E dócil às inspirações divinas
Ao sopro divino que nos conduz
Como fez a Doce Mãe de Jesus
Seja eu sinal de bênção e de amor
Para os filhos de Deus com que me cruze
Nos caminhos desta vida de dor

10.

Que eu

seja filho

no Filho Jesus

E como Ele possa eu clamar
Com o mesmo amor a seu Pai: Ahbál
E que Sua Mãe saiha eu amar
E como Ele dizer- lhe: Immá (Mama)
Só assim minha vida terá

(Papá)
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