
VEM, ESPÍRITO SANTO 
 

Vem Espírito Santo, vem em nome de Jesus 
Vem com teu Amor. Vem com o teu Poder. 
Ilumina a minha mente, cura o meu coração. 
 

Liberta-me da impureza, do orgulho, do egoísmo,  
das trevas deste mundo, das raízes do pecado,  
da dor mais profunda, das feridas do passado. 
 

Lava-me, purifica-me, com o Sangue de Jesus. 
Renova-me, Senhor, vem dar-me luz e paz,  
que eu passe por este mundo fazendo o bem a todos,  
imitando a Jesus Cristo, vencendo a iniquidade. 
 

Aniquila para sempre toda a minha ansiedade  
a amargura, a angústia, a dor do meu passado, 
o desgaste emocional, o desejo de vingança, 
a falta de perdão e toda a minha infelicidade. 
 

Cura o meu coração ferido, escravo do pecado, 
Liberta-me da inveja, do ódio e da vingança, 
do ressentimento, das mágoas, da falta de perdão, 
da fuga de mim mesmo, do desejo de morrer 
e de toda a depressão. 
 

Vem Espírito Santo, com o Sangue de Jesus. 
Liberta-me do Maligno, de toda a sua opressão,  
de todas as suas insídias, de todos os seus tormentos  
e de toda a tentação.  
 

Vem Espírito Santo, Chama de fogo ardente, 
Ó Fogo abrasador, vem queimar todas as trevas 
instaladas dentro de mim, que me consomem noite e dia 
e me impedem de ser feliz.  
 

Liberta-me dos pecados, das suas tristes consequências, 
dos pecados da minha família e dos meus antepassados,  



que me prendem nos vícios, nas amarras do passado.  
 

Vem Espírito Santo, Senhor, vem em nome de Jesus, 
enche-me do Amor de Deus e que eu saiba perdoar, 
Fortalece a minha vontade, cura o meu pobre coração. 
 

Lava-me no Sangue de Jesus, purifica todo o meu ser,  
Vence toda a minha soberba com o dom da humildade. 
Derruba todas as barreiras que estão dentro de mim 
Que me impedem de amar, que me impedem ser feliz. 
 

Vem Espírito Santo, tem compaixão de mim,  
deste pobre pecador! vem liberta-me, Senhor! 
Vem curar meu coração! 
 

Vem ilumina a minha mente! Fortalece a minha vontade! 
Ressuscita-me, Senhor, Vem dar-me a tua alegria,  
vem encher-me da Tua paz, vem habitar em mim,  
vem dar Vida a minha vida. 
 

Cura-me Senhor Jesus, salva-me Senhor Jesus,  
Eu confio em Ti, Jesus, meu Deus e meu Salvador. 
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