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Ó Vinde,
Espírito Criador
Cantos para a Novena de Pentecostes – Coletânea
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1. Preenche meu ser
D.R. (CELMU-SP)

Preenche meu ser,
preenche meu ser,
Espírito, unge meu ser,
em ondas de amor!
Ó vem sobre mim!
Espírito, unge meu ser!
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2. Espírito de Deus, toma conta de mim
Ir. Miria T. Kolling, ICM

1. Espírito de Deus, toma conta de mim,
toma conta de mim!...
Espírito de Deus, Espírito de Deus,
toma conta de mim!

2. Espírito de Deus, toma conta de nós,
toma conta de nós!...
Espírito de Deus, Espírito de Deus,
toma conta de nós!
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3. Estaremos aqui reunidos
L.: Pe. Lúcio Floro
M.: Ir. Miria T. Kolling, ICM

Estaremos aqui reunidos,
como estavam em Jerusalém,
pois só quando vivemos unidos,
é que o Espírito Santo nos vem.
1. Ninguém para esse vento passando;
ninguém vê e ele sopra onde quer.
Força igual tem o Espírito quando
faz a Igreja de Cristo crescer.

3. Sua imagem são línguas ardentes,
pois Amor é comunicação.
E é preciso que todas as gentes
saibam quanto felizes serão.

2. Feita de homens, a Igreja é divina,
pois o Espírito Santo a conduz,
como um fogo que aquece e ilumina,
que é Pureza, que é Vida, que é Luz.

4. Quando o Espírito espalma suas graças,
faz dos povos um só coração.
Cresce a Igreja, onde todas as raças
um só Deus, um só Pai louvarão.
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4. O amor de Deus foi derramado
L.: Missal Romano e Lecionário Dominical
M.: Frei Joel Postma, OFM

O amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia!
1. Comigo engrandecei ao Senhor Deus,
exaltemos todos juntos o seu nome!
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu
e de todos os temores me livrou.
2. Contemplai a vossa face e alegrai-vos;
e vosso rosto não se cubra de vergonha!
Provai e vede quão suave é o Senhor!
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!
3. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta
e de todas as angústias os liberta.
Do coração atribulado ele está perto
e conforta os de espírito abatido.
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5. A nós descei, divina luz
Versão: Reginaldo Veloso
M.: Folc Música (refrão); Reginaldo Veloso (estrofes)

||:A nós descei, divina luz!:||
Em nossas almas acendei
||:o amor, o amor de Jesus!:||
1. Vinde, Santo Espírito,
e do céu mandai
||:luminoso raio!:||
Vinde, Pai dos pobres,
doador dos dons,
||:luz dos corações!:||
Grande defensor,
em nós habitai
||:e nos confortai!:||
Na fadiga, pouso,
no ardor, brandura

||:e, na dor, ternura.:||
2. Ó luz venturosa,
divinais clarões
||:encham os corações!:||
Sem um tal poder,
em qualquer vivente
||:nada há de inocente!:||
Lavai o impuro
e regai o seco,
||:sarai o enfermo!:||
Dobrai a dureza,

aquecei o frio,
||:livrai do desvio!:||
3. Aos fiéis, que oram
com vibrantes sons,
||:dai os sete dons!:||
Dai virtude e prêmio
e, no fim dos dias,
||:eterna alegria!:||
||:Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia!:||
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6. Ó vinde, Espírito Criador
L.: Liturgia das Horas
M.: Frei Fabreti, OFM

1. Ó vinde, Espírito Criador,
as nossas almas visitai
e enchei os nossos corações
com vossos dons celestiais.

4. A nossa mente iluminai,
os corações enchei de amor,
nossa fraqueza encorajai,
qual força eterna e protetor.

2. Vós sois chamado o Intercessor
do Deus excelso o dom sem par,
a fonte viva, o fogo, o amor,
a unção divina e salutar.

5. Nosso inimigo repeli,
e concedei-nos vossa paz;
se pela graça nos guiais,
o mal deixamos para trás.

3. Sois doador dos sete dons
e sois poder na mão do Pai,
por Ele prometido a nós,
por nós seus feitos proclamai.

6. Ao Pai e ao Filho Salvador
por vós possamos conhecer.
Que procedeis do seu amor
fazei-nos sempre firmes crer.
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7. Luz que vem do alto
L.: Frei Telles Ramon, O. de M. e Frei Décio Pacheco, OFMCap
M.: Frei Décio Pacheco, OFMCap

Luz que vem do alto.
Luz que traz a vida
Vem brilhar em nós,
ó Luz Divina!
1. Ó Pai santo, teu amor criou o mundo,
nós cantamos teu Mistério Criador.
2. Filho amado, és o Verbo que redime,
nós cantamos teu Mistério Redentor.
3. Ó Divino, Defensor da humanidade,
nós cantamos teu Mistério de Amor.
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8. Aleluia! Vinde, Espírito de Deus
Letra: Lecionário Dominical
M.: Frei Joel Postma, OFM

||:Aleluia, aleluia, aleluia!:||
Vinde, Espírito de Deus,
e enchei os corações dos fiéis com vossos dons!
Acendei neles o amor
como um fogo abrasador!
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9. Aleluia! Cantamos vibrando
L.: Pe. Lúcio Floro
M.: Ir. Miria T. Kolling, ICM

1. Aleluia! Cantamos vibrando
ao ouvir o Evangelho de pé.
Fala o Espírito Santo a nós quando
a Palavra acolhemos com fé.

2. Aleluia! aleluia! Nós cremos.
Mas iremos nós crer muito mais,
pois se aqui sons e letras colhemos,
luz e graça em nossa alma semeais.
Aleluia! Aleluia!
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10. Aleluia! É o nosso canto
L.: Pe. Lúcio Floro
M.: André Zamur

Aleluia! É o nosso canto!
Jesus Cristo vai falar!
E o Espírito que é Santo,
é quem vai nos explicar!
Santo e Santificador,
ilumina nossa mente,
e o fogo do vosso Amor
||:encha o coração da gente!:||
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11. O amor de Deus cobriu
L.: Pe. Lúcio Floro
M.: Ir. Miria T. Kolling, ICM

1. O amor de Deus cobriu
rios e mares no principio.
Foi assim que a terra viu desabrochar
o colorido festival
de flores mil.
Vós sois amor e Vida,
por isso a vida só vale no amor, no amor!
2. O amor de Deus desceu
bem no fundo das pessoas.
Foi assim que o mundo viu gente sorrir,
e muita gente se encontrar
num doce olhar.
3. O amor de Deus brilhou
bem no centro, em nossa História.
Foi assim que se entendeu: só é feliz,
e só tem glória e tem poder
quem sabe amar.
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12. Vem, Espírito de Luz
L.: Pe. Lúcio Floro
M.: André Zamur

1. Foi no seio de Maria
que Jesus a recebeu:
a Unção que o faria
Filho só do Pai do Céu!

2. E bem junto de Maria
nossa Igreja viu baixar
toda força que teria
pra Jesus anunciar.

Vem, Espírito de Luz!
Santo Espírito Divino, vem
fazer a Mãe de Jesus,
ser a nossa Mãe também!

3. Hoje tantos desunidos
vivem sem calor nem luz:
por Maria reunidos,
vamos lhes levar Jesus.
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13. Maria, ó Mãe cheia de graça
Ir. Míria T. Kolling

Maria, ó mãe cheia de graça,
Maria, protege os filhos teus.
Maria, Maria,
nós queremos contigo estar nos céus.
1. Aqui servimos a Igreja do teu Filho,
sob o teu imaculado coração.
Dá-nos a bênção, e nós faremos
de nossa vida uma constante oblação.
2. A nossa vida é feita de esperança,
paz e flores nós queremos semear.
Felicidade somente alcança
quem cada dia se dispõe a caminhar.
3. Ah! quem me dera poder estar agora
festejando lá céu nosso Senhor!
Mas sei que chega a minha hora,
então, feliz, eu cantarei o seu louvor.
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14. Imaculada, Maria de Deus
Frei Fabreti, OFM

Imaculada, Maria de Deus,
coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo,
mãe dos aflitos que estão junto à cruz.

2. Olhos abertos pra sede do povo,
passo bem firme que o medo desterra,
mãos estendidas que os tronos renegam,
reino de Deus que renova esta terra.

1. Um coração que era sim para a vida,
um coração que era sim para o irmão,
um coração que era sim para Deus,
reino de Deus renovando este chão.

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade,
que os nossos passos se tornem memória
do amor fiel que Maria gerou,
reino de Deus atuando na história!

