Letras para Guião
1 da Via da Alegria

1– Noite Feliz
Noite feliz, noite feliz
Ó Senhor, Deus de amor
Pobrezinho Nasceu em Belém
Eis na lapa Jesus, nosso bem
Dorme em paz, ó Jesus (bis)
Noite feliz, noite feliz
Ó Jesus, Deus da luz
Quão amável é Teu coração
Que quiseste nascer nosso
irmão
Para os homens salvar (bis)
Noite feliz, noite feliz
Eis que no ar vem cantar
Aos pastores os anjos do céu
Anunciando a chegada de
Deus
De Jesus Salvador (bis
– Glória in Excelsis Deo
Naquela noite venturosa
Em que nasceu o Salvador
Os anjos com voz amorosa
Deram no céu este clamor

Ver o Deus Menino, que a
Senhora adora Que a Senhora
adora, que a Senhora tem
Vamos sem demora, vamos a
Belém
Paz na terra aos homens,
alegria e bem
Foi a Boa Nova, do Anjo em
Belém
A todos os homens de boa
vontade
Anunciou Jesus nova
humanidade
Rasgaram-se as trevas, o sol
tem mais luz
A estrela em Belém, mostranos Jesus
Já tocam os sinos, na terra e
nos céus
Já soam nas alturas cânticos
a Deus
3– Adeste Fideles
Adeste Fideles, Laeti
Triumphantes
Venite Venite in Bethelem
Natum Videte regem
Angelorum

Ai, três palavras disse a
Virgem
Ai, quando nasceu o Menino
Ai, vinde cá meu anjo loiro
Meu sacramento divino
5- Cantai Aleluias
Cantai Aleluias, não haja mais
dor
Ornai-vos de festa vesti
alegria
Porque hoje é o dia
em que vence o amor
Irmãos alegremo-nos, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Este é o dia em que vence o
amor
Aleluia, Aleluia
Irmãos alegremo-nos Aleluia
(bis)
Que venham os povos, não
falte ninguém
E tragam com eles as flores e
a luz
Não faltem canções para a
festa do amor, Irmãos
alegremo-nos Aleluia.

Glória, in Excelsis Deo (bis)
Contava em nossas campinas
Esta noite um Querubim
E com vozes argentinas
Tornavam outros assim
Ao Menino levai mimos
A vosso Rei adorai
E com voz harmoniosa
Jubilosos entoai
À campina de Belém
Alegres todos cantai
Ide ver o Deus menino
E com os Anjos dizei

2– É Natal
É Natal, É Natal, salvação e
luz
Alegria Cristãos, já nasceu
Jesus
Vamos a Belém, vamos sem
demora

Venite adoremus,
venite adoremus
Venite adoremtis, dominum
En Grege Relicto, humiles
adcunas
Vocati postores approperant
Et nos ovati gradu festinemus

4- O Menino que nasceu
Eu hei de dar ao Deus Menino
Uma fitinha p’ro chapéu
E Ele também me há-de dar
Um lugarzinho no céu
Olhei para o céu, estava
estrelado
Vi o Deus Menino em palhas
deitado
Em palhas deitado, em palhas
estendido
Filho de uma rosa num cravo
nascido

6 - Entrai pastores entrai…
Entrai pastores, entrai
por este portal sagrado
vinde adorar o Menino
numas palhinhas deitado
Pastorinhos do deserto
todos correm para o ver
trazem mil e um presentes
para o menino comer
O meu Menino Jesus
convosco é que eu estou bem
nada deste mundo quero
nada me parece bem
Alegrem-se o céu e a terra
cantemos com alegria
já nasceu o Deus Menino
filho da Virgem Maria
Deus menino já nasceu
andai ver o rei dos reis
ele é quem governa o céu
quer que vós o adoreis

2
Ah meu menino Jesus
que lindo amor perfeito
se vem muito cansadinho
vem descansar em meu peito
7- amar como Jesus amou
Um dia uma criança me
chamou
Olhou-me nos meus olhos a
sorrir
Caneta e papel na sua mão
Tarefa escolar para cumprir
E perguntou no meio de um
sorriso:
"O que é preciso para ser
feliz?"
REFRÃO:
Amar como Jesus amou
Sonhar como Jesus sonhou
Pensar como Jesus pensou
Viver como Jesus viveu
Sentir o que Jesus sentia
Sorrir como Jesus sorria
E ao chegar ao fim do dia
Eu sei que dormiria muito
mais feliz
Ouvindo atentamente, ela me
olhou
E disse que era lindo o que eu
falei.
Pediu que eu repetisse, por
favor,
Mas não dissesse tudo de
uma vez.
E perguntou no meio de um
sorriso:
O que é preciso para ser feliz?
Amar como Jesus amou...
Depois que eu acabei de
repetir
Seus olhos não saíam do
papel
Toquei na sua cara e a sorrir
Pedi que ao transmitir fosse
fiel
E ela deu-me um beijo
demorado
E ao meu lado foi cantando
assim:
Amar como Jesus amou..

8 – Alegrem-se os céus e a
Terra

Os anjos Lhe 'stão cantando
Por amor tão pobrezinho.

Alegrem-se o céu e a terra
cantemos com alegria
já nasceu o Deus Menino
filho da Virgem Maria
.
Entrai, pastores, entrai
por este portal Sagrado.
Vinde adorar o menino
numas palhinhas deitado.
.
Em Belém à meia-noite
Meia-noite de Natal
Nasceu Jesus num presépio
Maravilha sem igual.
.
Ai que Menino tão Belo
Ai que tanto graça tem
Ai que tanto se parece
com a virgem Sua mãe.

O menino está dormindo
Nos braços da Virgem pura.
Os anjos Lhe 'stão cantando:
«Hossana lá nas alturas».

Vinde todos, vinde todos
À lapinha de Belém
Adorar o Deus Menino
Que nasceu p'ra nosso bem.
Louvai céus e louvai terra
Ao divino Redentor
Que hoje quis aparecer
Em Belém por nosso amor.
.
Pastorinhos do deserto
todos correm para o ver
trazem mil e um presentes
para o Menino comer.
.
Ó meu Menino Jesus,
convosco é que eu estou bem
nada deste mundo quero
nada me parece bem.
.
Deus Menino já nasceu
andai ver o rei dos reis
ele é quem governa o céu
quer que vós o adoreis.
Ah, meu Menino Jesus,
que lindo amor-perfeito
se vens muito cansadinho
vem descansar em meu peito.
9- O Menino está dormindo
O menino está dormindo
Nas palhinhas, despidinho,
(bis)

O menino está dormindo
Nos braços de São José,
Os anjos Lhe 'stão cantando:
«Gloria tibi domine».
O menino está dormindo
Um sono de amor profundo
Os anjos Lhe 'stão cantando:
«Viva o salvador do mundo»!

