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CAMINHANDO ... 

 

Caminhando, caminhando 

Vou caminhando sem parar, 

Caminhando vou, andando sem saber onde chegar! 

Caminhando pela estrada  

Vou sorrindo e vou cantando 

Sem cansaço sem mais nada, 

Vou vencendo vou voando 

Bem depressa bem ligeiro, 

Vou rumando o dia inteiro 

Agitando a saudade, balançando o corpo inteiro 

Vou seguindo vou andando. 

Mais depressa, vou correndo 

Sem medo de avançar 

O meu destino certeiro lá na frente vou chegar 

Vou levando, a tristeza 

Carregando a amargura 

Vou clareando a incerteza 

Vou deixando a alma pura! 

Vou seguindo para o alto penetrando nas alturas, 

Vou pedindo a Mãezinha iluminar a noite escura. 

Vou sorrindo pela noite andando na madrugada 

Vou assoviando a melodia que suporta a caminhada 

Vou pé a pé pensando no amor e caridade, 

Vou no campo ou atravessando a cidade, 

Vou a pé e vou no trem, passo casa, mais um tanto vou além, 

Corto pousada atravesso armazém 
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Continuo caminhando 

Sem ter medo de ninguém 

Meu caminho é florido e um bosque colorido que tanto me faz 

bem 

E assim no meu caminho transformando a tristeza na alegria 

A dor na calmaria 

A doença na esperança 

A caminho da confiança do Deus pai criador. 

Vou caminhando tenho pressa, inspirando quem me vê 

E explicando o porquê da minha pressa, há quem estude. 

Sem mudar de atitude a pressa não é nada. 

A vida é longa estrada é preciso caminhar... 

E sua alma bendita,  

Vou aliviando nesta dita 

Nesta prosa de rincão  

Vou levando todo o ranço e preocupação 

Tenho pressa vou caminhando... 

Jesus me iluminando 

É longo o meu caminho, 

Vou-me embora, 

Vou-me embora 

Até logo companheiro 

Até mais oh! Retirante. 

Não repare vou-me embora, 

Deus lhe abençoe irmãozinho, 

Seja bendito o seu caminho, 

Todo bem vou lhe deixar! 

 

Mariazinha de Jesus 


