
LETRA DA MÚSICA 
Espirito de Dios 
Llena mi vida 
Llena mi alma 
Llena mi ser 
y llename 
de tu presencia 
de tu poder 
de tu verdad 
 
Senhor enche a minha vida, minha alma, meu ser 
Com amor, paz, sabedoria e força de vencer 
Quero amar o próximo como Tu nos amaste 
Dar o máximo e viver com o que Tu me deixaste 
Dedicar-Te o meu suor como Tu o fizeste 
Sempre dar o meu melhor com o que Tu me deste 
Olhar os olhos de quem me odeia para que possa viver 
No Teu amor, por favor Senhor eu quero ter 
O Teu esplendor quando paraste e não julgaste quem era,  
Quem nunca pecou que atire a primeira pedra 
Estás nos olhos de quem precisa e de quem não se conforma 
Nas acções de quem te humilha e nos braços de quem te afoga 
Na pele de quem sofre, no suspiro de quem vai 
Na modéstia de quem Te ama e na fé de quem cai 
Enche a minha vida, minha alma, meu ser 
Vou com alegria continuar a crescer 
 
Espirito de dios 
Llena mi vida 
Llena mi alma 
Llena mi ser 
llena-me 
 
Quero louvar-Te, adorar-Te, sentir-Te 
Quero encontrar-Te, tocar-Te e despir-Te 
Correr para ti e, sem pensar, abraçar-Te 
Aconchegar-Te, não temer e amar-Te 
Não perder tempo avançar para o paraíso, caminhar 
E eu respiro, luto e sinto vou vingar 
Não percas tempo o tempo voa, tu és tanta coisa boa 
Mesmo sem asas tu voa, és livre livre para sonhar 
Vou fechar os olhos e imaginar-te ao meu lado 
Vou juntar as mãos e pensar um bocado 
Qual a razão pela qual choro, amo, tento, falho, acerto, canto 
Ignoro, imploro, odeio e falho tanto 
Monosprezo, nego cego a tua voz pelo meu ego 
E perco tempo em coisas não relevantes 
Eu não te vejo, mas sinto-Te a meu lado agora 
Sei que estás comigo e não te irás embora 


