
PODEMOS SER DIFERENTES 

Queríamos ser diferentes, viver com mais profundidade a 
nossa fé, ser pessoas mais espirituais, realmente 
transformadas pelo Espírito Santo.  

Infelizmente, com o passar dos anos e não vemos grandes 
mudanças. É verdade que oramos, perdoamos, procuramos 
fazer o bem, mas sentimos que temos muito caminho a 
fazer. Os conflitos interiores, as incoerências, o cansaço, os 
ressentimentos, os relacionamentos em família e com os 
outros estão lá para nos dizer que estamos apenas a dar os 
primeiros passos.  

Queiramos ter uma fé viva, fervorosa, mas a nossa vida 
interior não tem aquela profundidade que desejaríamos. 

Os nossos egoísmos escondidos estão lá para nos dizer que 
o que chamamos “amor ao próximo” na realidade continua 
a ser apenas uma outra forma de egoísmo. Não amamos de 
verdade, procuramos os outros por aquilo que nos podem 
dar, o nosso amor não é puro, desinteressado, gratuito.  

Mas não devemos desanimar. É uma constatação dolorosa, 
que contém a promessa de uma vida nova. O 
reconhecimento humilde das nossas fraquezas e pecados 
levam-nos a pedir ajuda Àquele que Tudo pode.  

Não estamos sozinhos, isolados, pertencemos à Igreja de 
Jesus Cristo, é nossa Família, nela ressoa a Voz do Senhor 
da Vida: «não vós afasteis de Jerusalém, o Espírito Santo 
descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas» (cf At 
1,11).  

O Senhor está connosco todos os dias, até ao fim do mundo. 
Ele envia-nos o Espírito Santo para renovar a nossa vida. 
Invoquemos o Espírito Santo para que transforme a nossa 
vida. A vida renova-se a partir do interior, pela presença do 



Espírito Santo, quando nós lho permitirmos. Deixemos que 
o Espírito Santo dissipe as nossas trevas, que Ele ilumine a 
nossa mente, que encha de amor os nossos corações, que 
fortaleza a nossa vontade e transforme a nossa vida. 

 
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. 
 

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. 
 

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, 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 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. 
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