
Uma Boa Prenda 

 

 

 

Uma boa prenda a ofertar 
É a doação do amor 
É estar pronto a ajudar 
Quem vive com uma dor. 
 

Prenda essa que pode 
Ser dada por um qualquer 
Seja rico ou seja pobre 
Simples homem ou mulher. 
 
 
Essa prenda não se compra 
E ninguém a pode vender 
Quando queremos está pronta 
A dar e a receber. 
 
 
Ao amigo ou familiar 
Ou seja lá a quem for  
Uma prenda só se deve dar 
Quando está envolta em amor. 



O Presépio 
 
 
 
  Simboliza o lugar e o tempo 
  Que nasceu o salvador. 
  Há dois mil anos atrás 
  Que nos trouxe tanto amor. 
 
 
  Retrata uma cena de alegria 
  Cheio de humildade e luz 
  Com José e Maria 
  E o menino Jesus. 
 
 
  O presépio é figurino 
  Dum acontecimento sem par 
  Mostrando numa gruta o menino 
  Que o mundo veio salvar. 
 
 
  Foi na cidade de Belém 
  Para os lados da Judeia 
  Que uma virgem foi Mãe 
  Quando a noite era meia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Nasceu Jesus 
 
 
 
  Há cerca de dois mil anos 
  Um lindo menino nasceu 
  Trouxe-nos a boa nova 
  Deu ao mundo a melhor prova 
  Enquanto na terra viveu. 
 
 
  Foi Natal no mundo inteiro 
  Neste dia de Dezembro 
  Era meia-noite exata 
  E numa gruta pacata 
  Tudo foi acontecendo. 
 
 
  Nessa noite de inverno 
  Que nunca mais houve outra igual 
  Tocaram sinos em Belém. 
  Quando do ventre duma mãe 
  Nasceu Jesus! Era Natal. 
 
 
  Símbolo da família 
  S. José, Maria e Jesus 
  Do mundo naquele dia 
  Dentro duma gruta fria 
  Trouxeram paz, amor e luz. 
 

 

 

 

 

   



Hoje! É Natal 
 
 
 Hoje! É Natal  
 Porque nasceu uma criança 
 Há alegria no mundo 
 No coração esperança. 
 
 
 Hoje! É Natal 
 Porque o olhar é diferente 
 Daqueles com quem me cruzo 
 Como eu, são gente. 
 
 
 Hoje! É Natal  
 Porque ajudei alguém 
 Mesmo sem me pedir 
 Assim me ensinou a minha mãe. 
 
 
 Hoje! É Natal 
 Não só por ser Dezembro 
 Mas porque no mundo há homens 
 Que eu ainda compreendo. 
 
 
 Hoje! É Natal 
 Porque aqui e mais além 
 Ainda há gente que acredita 
 Que o amor é o maior bem. 
 

 

   

 

     



Ceia de Natal 
 
 
Esta ceia é diferente 
É muito mais demorada 
É a ceia onde a gente 
Comemora a consoada. 
 
 
A família se reúne 
À volta duma grande mesa 
P’ ra manter o bom costume 
Repleto de amor e beleza. 
 
 
Esta noite é das maiores 
Que o ano civil contém 
Enchemo-la com o amor 
Q’um dia nos veio de Belém. 
 
 
Numa harmonia sem par 
Vivamos mais este dia 
Para mais vezes festejar 
A vida com paz e alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



É Sempre Natal 
 
 
 
Natal é todos os dias 
E pode ser em qualquer hora 
Natal será quando 
Consolamos quem chora.. 
 
 
Natal só um dia!... 
Talvez seja pouco demais 
Se houver amor nos Homens 
Serão todos os dias Natais. 
 
 
Não basta haver prendas 
Isso nem sempre é o melhor 
Mais importante é dar conforto 
A quem carrega uma dor. 
 
 
Brilhariam mais estrelas 
Juntamente com o luar 
Se todos os Homens soubessem 
Analisar a palavra Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Boa Nova 
 
 
 
“Boa Nova” é sempre bem-vinda. 
Venha ela donde vier. 
Mas a melhor de todas elas 
É quando é mãe uma mulher. 
 
 
Há dois mil anos em Belém 
A “ Boa Nova” aconteceu 
Quando da virgem mãe 
O menino Jesus nasceu. 
 
 
Todos ocorreram ao local 
Nessa noite tão feliz 
Nasceu um pobre menino 
Foi Deus que assim o quis. 
 
 
Queiramos nós também 
Nesta noite de amor 
Louvar a todos a “ Boa Nova” 
A mensagem do Salvador. 
 
 
Há muito tempo foi assim 
E hoje pode ser igual 
Respeitemos uns aos outros 
E teremos um bom Natal. 

 

 

 

 

   



Moinho de Vento 
 
 
 
No alto da montanha 
De Inverno e Verão 
Moram dia a dia 
Os cereais p’ro nosso pão. 

 
 

A sua força motriz 
Era o ar em movimento 
Que durante anos a fio 
Prepararam o nosso alimento. 

 
 

Um aqui outro ali 
Quase perdidos no tempo 
Apenas estão de pé 
Esses moinhos de vento. 

 
 

Agora abandonados 
E alguns já ferrugentos 
Foram esquecidos pelo povo 
Ultrapassados por outros eventos. 

 
 

São histórias do passado 
Essas relíquias ao relento 
Perderam a sua razão 
Esses moinhos de vento. 
 

 

 

 



Tempo de Mudança 
 
 
 
O tempo está sempre a mudar 
Segue a lei da natureza 
Ele muda mas deixa-nos ficar 
Constantemente na incerteza. 
 
 
O tempo muda com o tempo 
Sem tempo nada se altera 
Nem mesmo aquele momento 
Que a gente tanto espera. 
 
 
Mudar por vezes é bom 
É pensar no futuro 
E criar p’ro coração 
Um viver mais seguro. 
 
 
Só não muda quem não tem 
Novos projectos para viver 
Quem muda encontra sempre 
Alguém que o saiba entender. 
          


