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Cantai um hino de louvor,
A Jesus Cristo meu Senhor!
Cantai, cantai, cantai um hino de louvor! } bis
Dêmos graças a Deus Pai/

que nos chama a tomar parte,
Na herança dos santos, na luz divina.
Ele nos libertou do poder das trevas,
E nos transferiu par ao reino de seu amado Filho.
Nele encontramos a redenção pelo Seu sangue,
O perdão dos nossos pecados.
Ele é a imagem de Deus inviśıvel,
O Primogénito de toda a criatura.
Nele foram criadas todas as coisas,
No céu e na terra, viśıveis e inviśıveis,
Tronos e dominações, principados e potestades,
Por Ele e para Ele tudo foi criado.
Ele é anterior a todas as coisas e por Ele tudo subsiste.
Ele é a cabeça da Igreja que é o seu corpo.
Ele é o prinćıpio, o primogénito de entre os mortos,
Em tudo Ele tem o primeiro lugar.
Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude,
E n’Ele fosem reconciliadas consigo todas as coisas,
Estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz,
Com todas as criaturas, na terra e nos céus.
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Ele é a cabeça da Igreja que é o seu corpo.
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