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PAS'1'9~S Di!: JIJDA
 
• DEHINDoProntos a sair v ao tocando a calhandra ate a porta da capela onde 

espreitao 0 OrgaO que 0 acornpanhar e entao scguem para 0 tablado 
tocando seibpre formam em linha dli. sinal e cantao todos 
Queremos reetejar 
o noSBr redentor
 
Nossos hlnOs cantar
 
Em seu dace louvor
 

OS rudes pastores
 
Pedem clemencia
 
va vosea aSlstencla
 
kItJllllXX.][~l9l. 

Agradecem ravores 

TocamlaiB urn pellueno espa90 tirao oS aeua c hapeus fazem venia aos 
e ape t adxr-e s e se recolhem I/l~3 D.,cl:indo Dousa a oferta f' sai para a m 

II10ntanha de cajli.do tocttndo no seu instrurnento sai de'fagar 
e dli.ndo volt .. e meia no meio do monte para cI: diz 
Da noite grande espa90 e passado 
Nao vlra Clltrando companhelrO 
Que acompanhar-me deve e vlr 11gelro 
DepolS da hera dada e tempo marc ado 
Da dois assobios e continua a passear toCli.ndo dada outra volta e meia 
aparece Clitrando e fala e depois oiz Derindo 
8im 0 tempo por la 0 roate nassando nesae regalinho 
Bern esquecldo que nestea montes So me tens aelxado 
E 0 sereno aa nolte me animava e 0 dormlr ~o rarelro 0 manao gado
Como arrastaate contigo a Amarilio 
Fala Amarilio Clitrando fala e canta Amarilio e depois diz Dorindo 
Que jUbilo slnto caro J>ffiarlllo 0 cora9ao me salta oe ale",;rlli. 
Cantao as outros pastores e lil.ssi'l nue acabam de cant•• fala ::::litrando 
e del'ois diz 

DORINDa

Vamos nos •
chamal08 
Fala Clitrando e ao despedir-se ~n .. rilio. ~~3pnnde Clitr"ndo c 
Durindo juntos
Adeus caro .,mli.r.lll0 
Retira-se Amarilio '0 aparece Albano e Silvano vil o lhes .mbos "0 eno 
contro saudao-se vnltao ao lugar onde estavam t'.lb Clitr.ndo sete 
Alb. Clitr. se souber cli.nt~r c~nta com eles oU ~comp.nha	 no seu ins 
trumento e no fim diz Dorindo 
HIi.I se l'osse nos no8sos d i a a 
Encendeili.-se uma das ..rvorss e gritao todos 
A qui del rel ...CUdi pastores que arae 0 monte 
Enqu.mto dura 0 incendio t'ala Silvana e r1e;)o i 8 Dorinda 
o aangue me gela nas velas 
Fal .. Clitrl1ndo e ~p<lrecem n'ltros pastores falao apar-e ce Seme;'o e t'ala,

:,e e depois Dorindot	 Duas causae nos tern causaao aamlra9io 
t umas delaB noB nor em grande susto 
Fala 8im Agrario ate lue 6e incendeilil. a ~utra arv0re cnta0 gritao 
todos 
xj.~ZX.8~••••·i][~.X••x~. 

A qUl del rel acual pastoreB 
Acudam acudam oue arne 0 monte 
Fala Sirnao flil.Z;Be 0 entrento do trovao tir.m OS chapeuB ajoelham 
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e el'itao todos 

Senhol' cornpatteceivos tte nos 
Repete 0 trovao ~pal'ece 0 anjo recit~ can~o 0 COl'o e depois tocando 
piano cantao todos 
Deus vo~ salve 0 anjo e luz 

Nos agratte cernos 08 tantos ravores 
P~ocurarnoa OS pastores Jesus 
Wos vamo-nos e corrernoe com rervo., 
Canta 0 Col'o deaap~rece 0 anjo cobrem OS chapeu8 ~ala Semiuo que ~or 
mam ~l~s e vao cantando dois e respondem todos 
Da boa vi.nca 0 vamos t'e Ld c i, tal' 
Cheganno ao arco param falam OS pastores continuam a andar descobre-se 
o presepio aproximam-se a ixaminar e ~ala Alcino canto 0 COl'o para 
o qual atendern Fala Alcino Serniao tocam nos instrument~8 ajoelham 
urostram-se ate que 0 COl'o acabe de cantar ral~ Semeao cantao dois 
e respondern todos 
A nossa alma vas Vl.mos ja entrebar rsto se repete 
Levanta~ se fal~ 8erneao c de~ais diz Dorindo 
Em tada a vasta redondeea 
Janrundida vejo as criaturas 
Arnis.noo vossa pobresa 
Repart1ndo x~... tant~ ventura 
Fa Lam todas as out roll pastores tocalTi um bocltdinr1o e dado urn s1n..l .. 
Serni;a ajoelcl<tr1 todos e climtao 
Adeus m~u born rnenl.no 
Adeus mal. tto nosso born pastor 
Adeua born yelho vener~ndo 

Nas v~mos 'bscar rnl.mos de ~mor 
Retirlim-se c~ntando 

Festins e meiodl.a 
Soe poI' todo 0 munoo 
E corn prazer joeuntto 
Canternos alelul.a 

Cheganno lilS b~rracas ~azern Iinha ouvern 0 cora e respondeill tod,.,,,, 
Aoe anjoa ollVl.moS 
Cantllntto hl.nos 
A cristoxz"'Ki8z ealvattor 
DoS homene redentor 
Em Belem naec1tto 
Estava aes1stltto 
Da vlrgem Marla 
Canta1 com Alegria 

Clint am 0 cora ~.s.mxx••x. tirlim OS chapeus r.. zem veni~ e recolhem 
se plir~ liS ckbanas ~te que cantem ~ prim~i~. quad~k Albano, Silvano 
~sslm que kCkb. esta quadrk s~i com oS outros pkstores e canta com 
elea 

Che~oU no88~ rellc1dade 
Che~ou a n088" rell.Z ventura 
Que para toaa a crlatura 
haver com tottas a l.ttatte 

Ac~bkndo de c ant ar- fic~m toc&ndo che ga Seme;i.o fala e f.Ia Lihores 
canta Semeao e depois repetern todnS 

Tr1unro r1quesa paz e alegria 
F.la Amarilio e depois Dorindo 

Que maior dlt~ e que mal~r ventura poaera gosar nli tera urn mortal --~ 
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~ Amarl1io que ma~s has-ae esperar? 
Fala Alc. Delm. e depois cantam todos e tocam Triunfo Riquesa paz 
e Alegria 

F.lam From Sem e poe-se a ~ndar VQo cantando dois e respondem todos 
Os seus ravores nos vamos ~mplorar 

E OS nossos cora~oes nos Ihes vamos orertar 
Abrindo .. cortina tirll.m OS chapeus , joelharn prostrllm-se c",ntlo< 0 cora 
fala simzQo e dizern depois todos 

Tudo quanto possuimos. 
~awa Sirne;o fala clitrando e depois lev~nt"-8e Dorindo e vai ajoelha 

10<0 pe do menino e oferece 
Estas passas doces como 0 mel 
orere~o com sincerloade 
Ace~tai-mas 0 d~vlno ~nranme 
E 11vral-me de lnvegidaoe 

Deposita 0 que leva ao pe do menino beija-lhe 0 oe levanta-se e retira 
se para 0 seu logarate que toaos ofere yam Dado 0 sinal Dor SimeQo 
Levantam-se abr-ern as alas DIiU"" dar Lugar- aos pr-e t Lnhx s dano 0 sinal 
ajoelham tonos e canta~ 
Dignal-vOs 0 oeU8 menlno 

E vos veneram anclao 
Dlgaalvos 0 mal bendlta 
Lancar-nos a vossa ben~io 

HaixQo Ii. cabeya recebem a ben~ao levantam-se f",zem uma venia e r~I 
se cantando e cobrem 06 chapeus 
Festins e melodias 
Soem por todo 0 MUndo 
E com prazer jUCU"Oo 
Cantemos alelula 
Descem ate ... s cablo<nas onde form",m em linha e c ..nt;o 
t multo justo senhores 
Nosso cortejo vos ra9amos 
E queira deus vos aSSlstao 
Sanetas rrltas e bons amos 
Tirarn oS cha peus fazem venia e r-e t i r-sru-ae 
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