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Obrigado, Senhor, por ter nascido,
Obrigado, por nasceres em mim,
Obrigado por tudo o que me deste
E me darás ainda até ao fim,

}
bis

Cantam nos corações os sentimentos,
Jorram na alma louvor e gratidão;
Aflora à nossa voz um canto novo,
Por tudo o que Deus fez na criação.
Pela origem do mundo, pela terra
Por haver firmamento e vida e côr
Pelos planos de Deus tão impensáveis
Sonhando o nosso berço com Amor.
Faz ... anos que o Universo
Tinha mais uma voz para louvar
Ficava diferente: mais um ”Mundo”
Um Mundo vivo a viver e a amar.
E começava um hino, uma História
Vida que o Amor conduziria,
Pôde chegar a nós esse cantar
’stamos a acompanhá-lo neste dia.
E Deus vê ”que foi bom” teres nascido
E foi maravilhoso o teu caminho
Por ele apassariam tantos outros
Envoltos nesse plano de carinho.
Canta e agradece, adora e louva,
Tudo isto, ao nascer, desconhecias,
Mas Ele o escondeu em ti, à espera
Que hoje de modo novo o sentirias.
Que a ”Taça de Perfumes” – Orações
De quantos por ti louvam a Deus
Os Anjos a elevem, como em prece,
Unidos à Tua festa Terra e Céus.
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