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Natal... Pra você! 
 
 

Pra você que eu tanto quero 
Idealizei um natal bem genuíno, 
Onde o aniversariante é o menino 
Que personifica o Cristo de Deus! 
 
Pra você que chora e sofre tanto 
Desejei que Ele lhe enxugasse o pranto,  
Em sua meiguice trouxesse-lhe o encanto 
Da esperança das coisas boas, do céu! 
 
E pra você que vive indiferente 
Imaginei um natal sem rotina, 
Com sorrisos que lhe aquecessem a alma 
E paz que lhe resgatasse a calma! 
 
Pra você que a vida é um tormento, 
Misto de dor física e de sofrimento, 
Roguei aos Céus por alívio e conforto 
Que se fizessem estampar em seu rosto! 
 
E pra você que, infeliz, não sabe o que diz, 
Desejei o encontro com a Verdade Divina 
Para que despertasse do que diz ser sua sina 
E encontrasse uma forma de ser feliz! 
 
E você que vive zangado e brigando tanto, 
Ah! Como queria que descobrisse o encanto 
Da mansuetude, que na vida a concórdia nos traz 
E assim aos outros amar, você seria capaz! 
 
E se você não acredita em Deus e Jesus, 
Como desejei que pudesse perceber a luz 
Dessa verdade imorredoura que nos alenta, 
Então você rasgaria dos olhos a antiga venda! 
 
Para os amigos imaginei tudo envolto em luz, 
O amor, a paz, a alegria com Cristo Jesus! 
Pros não amigos implorei pela verdadeira libertação 
Que começa com o arrependimento e colima no perdão! 
 
Pra mim Senhor, desejei um mundo cheio de cor,  
Onde pudesse sentir a paz do verdadeiro amor, 
Sem preconceitos, rixas, maldades e preguiça, 
Onde encontrasse a felicidade no bem, na lida! 
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