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O ESPÍRITO COMO MESTRE 
UMA ORAÇÃO PURITANA 

 

 
 

Ó DEUS ESPÍRITO SANTO, 
Aquilo que eu não sei, ensina-me tu, 
Mantêm-me discípulo humilde na escola de Cristo, 
 aprendendo diariamente sobre aquilo que sou em mim mesmo, 
  uma pecaminosa criatura caída, 
 merecendo com justiça a perdição eterna; 
Ó, nunca permita que eu perca de vista minha necessidade de um salvador, 
 ou me esqueça que fora dele eu não sou nada, e nada posso fazer. 
Abre meu entendimento para conhecer as Sagradas Escrituras; 
Revela à minh’alma os conselhos e atos da bendita Trindade; 
Instila em minha mente obscura o conhecimento salvífico de Cristo; 
Faz-me familiarizado com as promessas de sua aliança 
 e o seu perfeito cumprimento delas; 
 que pela confiança em sua obra consumada 
 eu possa encontrar o amor do Pai no Filho, 
 Pai dele, meu Pai, 
 e possa ser trazido através de tua influência 
 a ter comunhão contigo que és Três em Um. 
Ó, conduz-me à toda verdade, tu Espírito de sabedoria e revelação, 
 que eu possa conhecer aquilo que me traz paz, 
 e através de ti ser refeito. 
Torna prático em meu coração o amor de Deus 
 como tu tens revelado este amor nas Escrituras; 
Aplica à minh’alma o sangue de Cristo, de forma efetiva e contínua, 
 e ajuda-me a crer, tendo a consciência segura, 
 de que ela foi limpa de todo pecado; 
Guia-me de fé em fé, 
 que em todo tempo eu possa ter a liberdade de vir ao reconciliado 
      Pai, 
 e possa ser capaz de manter-me em paz com ele 
 contra dúvidas, temores, corrupções, tentações. 
Teu ofício é ensinar-me a me aproximar de Cristo com um coração puro, 
 firmemente convencido de seu amor, 

em total segurança de fé. 
Não me deixa titubear neste caminho. 
   
 

 

 Tradução: Márcio Santana Sobrinho 
Fonte: The Valley of Vision: 

A Collection of Puritan Prayers & Devotions, 
editado por Arthur Bennett, p. 32. 
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