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Alegres tocam os sinos,
Em jubiloso sinal:
Deus do céu se fez menino
Nesta noite de Natal.
Vamos pastores depressa a Belém
Ver o menino c’a Virgem sua mãe.
Nesta noite venturosa
Vamos todos a Belém.
Esta noite é noite santa,
Outra mais bela não há.
Que lindo botão de rosa
Desabrochou em Judá;
Oh que santa e linda estrela
Vemos no céu a brilhar;
Oh que linda noite em festa
Que nos vem alumiar;
Em Belém pára e rebrilha
Essa estrelinha no céu;
É Jesus, é a maravilha
Do Senhor que lá nasceu.
Oh que linda cena esta,
Oh que cena divinal;
Oh que linda noite em festa,
Santa noite de Natal!
Vêm os Anjos jubilosos,
Entre cantos a Belém.
Vêm os pastores ditosos,
Vêm os Reis Magos também.
Vamos nós com os pastores,
Almas humildes, fiéis,
Cantar também os louvores
De Jesus, o Rei dos reis.
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