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SAN'J.'A ISAb.l!:L

Rompe 0 cora acabando 0 cora abre-se a cortina da casa de santa isabel·
aparece assentada costurando com as criadas e a beira 0 ber90 com
o menino s.Joao passado urn pequeno espa90 arruma santa Isabel iii costura
a levanta-se e ajoelha ao pe do ber90 pega no menino que compoe ao colo
e cobre dizendo logo depoi c que ajoelhB
A meus eternos bra90s anQa agora J o&ozlnho meu belo inocente belo
penhor Qe urn Qeus omn1Potente,
M1nha coroa m1nha alegrla, e a11v1o Qe rn1nha esterellQa
Tu me !"oste Qaoo pe18 Q1v1nQaQe
Para ter-me Qe oprobrlo Qe mlnha gente
E para m1m oe avan9aQa 10aoe
Beija-o aperta-o em seus bra90s e entretanto fala Dina, e depois diz
Santa Isabel
Que multo oe Qucura e consula9ao a quem asslm 0 trataass1m agora
Se na montanha alta se esplnhDra
E nas huml1Qes Camp1JlaS Qe seus tantal( empressRo !"or 0 seu nasc1mento
que 0 ma1s tr1ste e pungente sent1mento
Tornem com alegrla jUbl10Sa
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CONTINUA ::JriNTn

ISAB~.L

Nao sel oe Qeus qual OS aestlnos sejam
Meu rilho no seu nascimento restltu1u a sua voz perQ1Qa
Estre1ta aChou ao meu ventre a mea1Qa
QuanQo a quer1Qa prlma aqul chegou
Porque 1& mesmo axaxnxa Qe jUbl10 exultou e com tanta alegr1a eu sent1
Querer Qa naquresa 0 carcere Quro
rompenQo oe es~orrolhar como escuro
Ao 801 que Qe la ja entio cOnhec1a I QUleera cheganQo 0 Alegre ala
Em a qual Q,outra nova luz no :nunQo surgla 0 clari o jacunoo
Ah ee naSC1Qo
0 percursor
Ni o pooera ~arQar mu1tO
Deue Senhor
Tu agora meu caro JoioZlnho
Torna ao teu berclnho para Qescansar
Em que eu para alguma couea trabalhar
Vou CU1Qar oe razer-te ~m vestl01nho
Levanta-se e deita 0 menino no ber90 a joelha e enquanto 0 cobre vai di
</;endo,
Val nanar 0 meu xen1no, asslm mu1tO cobertlnho
Que ele eS1;a multo rr11nho, s1m••••
Da-lhe urn ~eijo levanta-se dizendc
Val Dlna embrolhanQo 0 meu menlno
E toQOS 0 vamos calanQo
Vai ver a custura de Agar baixando a baixo e depois disso ele ~iz
Val bem vai, cont1nua aSS1m
Torna 0 seu assento toma na cl}sturlil sem fazer caso de Dina que embala
o menino senta-se e logo depois cantam todos tres
Acabando de cantar continua a coser repete a cantiga fala Dina sem nun
ca largar a costura e depois de falar Dina de ai a urn pequeno espa90
arruma iii costura e diz
Como dorme arrumemos 0 trabalho
Tambem agora ja e taroe bastante
Vamos a nossa rervorosa ora9io
Nao sei 0 que me ar11V1nha 0 meu cora9io

\

oral com IDll1ta aten"i o e rervor
Levantio-se todos arruma Agar a costura poe~se de joelhos em ora"i o
silenciosa fala Dina eAgar e depoi8 dis
Sempre para orar tenaes pregul"a
t preclso razer vlolencla e ni o raGer .apa sempre Ii. rrla indolencla
Por~m Ide que eu alnda rllco urn pouco
'l'AAO DINA E AGAR RESPOND"~ DJJ:PoIS
AD. mas iOe sernpre orando, nao voS de t e a a co'''O jumantoB
Retirarn-se as criadas e santa isabel fica de joelhos orando e paBsado
um bocadinho levanta as mios «8 e OS olhos ao ceu e diz
Quando 0 deus eterno.ai.~X5.xlem.~.~.x. de nos vos lembrarelB
M'andal 0 que ha-de va r- nao malB 0 dernorelB
Torna a ficar em Bilencio e passando urn pequeno espa90 fala 0 anjo 8
oculto e responde
t naecldo quem? quem e que I'ala?
nDina/ •• 6 Agarl •• TUdo jaz no proI"undo Bono Bepultado
Mas que voZ tao doce tao Buave
Aparece 0 anjo e canta e no fim diz
Eu te agraae"O 0 anjo celeste a prontldio com que vleste
Tal Bocesso anunClar~e
Levanta-se e ;>ee:a no menino nos brayos e voltando ao mesmo logar diz
de
~u
meu rilho adoro reverente ao todo rleroso sempre Plo
E comlgo em tUdo clemente
Ajoelha proBtra-se, lev~nta-se nos joelhos e ~ontinua
hu te pe90 mUl hurnlldemente
Que por mam r-enca e ao altlsBlmo aB gra"as e tal beneri c i-,
E a prIma e seu menlno sauoes por mlm e a Joaoz~nno
Fala 0 anjo ela abaixa a cabe9a e recebe a ben980 Desauarece 0 anjo:
Levanta-sexl!.~z sents-se e diz
Dina Dlna tip descanBada dormes
6 Agar Agar que tanto reSBonaB
Fa~arn as criadas aparecem e depois diz
Nao raz deUB Ileus l'avores a quem o.orme
Viglar obrlgi o sempre Oil 8eus preceltos
Quem dorrne lndlgno se torna e lncapaz de partlclpar de algunsf",KI1XK.
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~onceltos

Nio, nao.nio e 80nho o.e reallnade
o ravor ~ue receVl polS velava
Nao, nao e no~te escura na clarlaaae
E nasclao 0 •• 1XK1~" novo sol, Sol dlVlno
Urn anjo me anunc i nu 0 aeus menlnO
Correl, correl chamal com tooa a pressa
Que venham sern aemora OS meus pastores
Que 0 meu e • Beu prazer aSBlm 0 lnteressa
Tra~io seue donatlvoe e prlmoree
Abrao venha com 0 malS belo cOraelrlnho
Venha para oI'erecer a d""e menlno
Vai Dina e Agar fica 80 deita 0 menino acarleiando-oe depois dip de pe
Quem me oera poaer correr e voarPara lr verte e eiluo.ar-te carll. prlma
Sauo.ar-te e por meu o.eue ver
Que nascenoo homem 08 homene vern ealvar
Dlriglme 0 anjos ae minhae vozee
A mal do meu deue 10uvoreB quero entoar
CAJ,,;rllA
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Saxve oltoB8 rellz Marla
Canoloa acucena bela roea
Estrela ae alva a male rulgora
Male I"ormosa, male a,leltora

.. /

Que ne urn novo sol urn KOVO ula
Ralos esparglndo OS mtilS bri~hantes
As rellclnaaes maiS solantes
malS constantes
MalS ..mantes
Faz aparecer com alegrla
Na alma renascer com seus aruores
Novos arectos puros amores
Trazel rlores com louvores
Tecel capelos 0 mortalS cantal
Ja ralos novo sol
Com sua clara luz
Marla ja nos neu
Seu amante Jesus
Cant am oS pastores ela atende e acabando eles de cantar ajoelha ao pe
do ber90 pega no menino e ~em esperur oS pastores a porta e em acabando
eles de cantar diz
Temos nos a nIta e a ventura ne ver 0 que nossos patrlarcas ni o vlram
Por nos oS seus susplros sao gosanos: E vos ace a ter a l"ellClnal1e ne ver
o pastor nos pastores aeus VIVo que me aera poner acompanhar-vos
Falam oS pastores e depois de AIDor diz
Eu vos agrane90 tantos al"ectos mostral""!1le oS presentes que levals
""I,ostram e falam e depois diz.&
Contentes lne a Clnane ne belem oS meus anjos vos encamlnbarao
Preguntal por Marla ne nazare e preste-lhe orerecer esses presentltos
,Em meu nome e em nome ne meu Joao
Retlram-se oS pastores a santa se recolhe fecha-se a cortina da casa
Pode retirar-se aonde convier
DINA CltliillA Db: 8AIH'A ISAl:l~L
Estava sentada 1iI0 De do ber90 do menino s.Joao e estava a costurar
f'a La santa isabel e ern acaband o de t'alar d f z dai a urn i.nat.ant e
DINA
So ne olhar para este menlno se me alegra n cora9&0
Nao sel 0 qu e na alma SlntO ne nocura e consula980
Fala santa Isabel eAgar e mandada pela santa ernba Laz 0 meru.n-, COlilO
costumam 1'azer as criadeirlils OU maisque emba La.n aeus 1'ilhos
Senta-se a santa e ela ni o ~a~a de embalar e cantam todos
Depois de cartar ~epete 0 a a e tornam a cantar e ela sempre a embalar
tendo canillado a segunda vez dai por um pequenlno espu90 diz
Senhora ja norme 0 menlno haja agora mUlto s11enclo
Que nao acorne 0 pequenlno
Fala a santa continuam a custurar depois arrumam a costura levantam-se
ajoelham e depois de estar urn bocadinho atras da santa come9a a es1're
gar oS ..~i:k olhos c ou.o quem tern sono e diz
ora mlnha senhora ja e tio tarne eu agora So ra90 normlr
Fala Agar e a ~anta e depois Divina de pe
Aneus mlnha senhora
S Fala Agar e a santa e retiram-se ate que a .a.Xa soneto chama por ela
depois de ter desaparecido 0 anjo
Chamando a santa Ekama responde Dina oculta
Como minha senhora se alnna agora me neltel?
Fala Agar apar-e cem ainda compondo 0 len90 como quem vern de por-se de pe
da carna e vern dizendo Dina
Que santa e que nos arllge I :€ I'OgO Ou susto 0 que voS 1ncomona?
/"

IV
F~la Agar ~ depnis k santa retirio-Be pkr~ dentro as chnupanas dOB
pastoree e acabanda a sant~ de c~ntar cantio tambem corn ns pastores
ainda ocultos
Ja raia novo eol
Com sua clara luz
~aria ja nos ,.eu
Seu anant.e Je sus
ACllbanda de c ant.ar- tocand o s aern corll oS p~storeB£ e vern cantanl'lo
De gloria e prazer
Eecutal 08 mortll1s
Nem ja mais hao-ae haver
Suspfros tr1stes ~1S
o lobo morrera ~aa6X«~~«.%~~
C.on~n80 cOrae1~0

Nero jk m~1S laarara
De susto 0 "a!"e1rO
Acabando cstw. c ..ntig. ja a Partil da s ..nta ~ntrarn "Oar.. dentro deix ..ndo
OS Ow.stnres e nePnis que estes se retiri o Agar fech .. a cort1n~ d~
cas~ da santa e nicw. dentro e retirko-se
AUAR CRIiillA DE SAN'fA ISAbJJ;L
Aparece cnsturandn an pe de Dina e Be formos ~brir a cortina a ~bre
e depois se asentil a cnSturw.r naquele que f~r mais comodo. falando
Santa Isabel eDina tnrnil a falar santa Isabel e depois l'liz Agar
Ainoa agora me raz pasmar 0 que la OUV1. preguntar
Quem e este 4ue .asceu a luz 00 01a e E.%X~.~. que aam1ra e paema a
c.J.atura
Vo oeao ae ueus e cert o obra gr-anoe que aS81lr. nasce e aSS1m se orocur'a
Fal. Rantil Isabel e co8tur~ndn sempre c ... nt;~
Acabando de c.nt.r repete com elae a mesma cantib~ F~la Dina. fhua santa
Isabel arrrnna ~ su~ ca6tur~ elida santa depois ~jaelha one-se em nrayko
~ paAsando urn pequeno espayo de joelhns atras dil 6ilnta com Dina esfreg.
oe olhos co'''o quem tem sono F~l~ D1na e depois diz Ag~r
Antes sennor'a pe La manna mo,,- s ceoo nos ~l:~me
oraremos com ma1S aev09w.o
1:"ala aa rrt a Isabel levlintao-se r",la Din. e depols db; Agar
Est1mare1 que passe» bern a n01te
Fala santa Isabel retirao-se .te que depois dD anjn desa"Oarece~
s~nta Isabel as ch",rnw. f'ala Dina e Clepois Agar ainda oculta
Inoil e me1a n01te e 0 Sol vern lange!
Como senhora ti o cedo nos acoroa?
Aparece com Dinw. rala esta e depois Ag~r diz
Parece senhora Que estou Bonhanool
1:"a1a sarita Isabel retirii.o-se para ctentro das ca baria s dns "pil.stores
g em il.cabando santa Isabel de cantar cantao com OS pastores a1nda den
tro J.• TiIJ.. novo So 1

&amx...xx.%xcxa~x

Com sua clara I luz
Marla ja nos aeu
Seu amante jesus
Sem com oS pilstoree e vern cantando
De glor1a e prazer
Eacutem OS mortsJ.s
Nero ja ma1S nao-ae haver
Suspiros trlstes a18
o lobo morrera
U.omanso coroe1 rO
Nem ja maJ.5 laarara
lJe "entro 0 r~teJ.ro

C..t ...Axaataax....~•• xc.ta~i3xixE~~t.xj£x.a~a
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Ae~b~ndo est~s

de
~

c~nt~r

cQrtin~

quactras pst.rao ~ Pnrt~ de s~nt~ Isabel au ~i ~c~bam
recnlhem-se para e~s~ e retir~ndo-se as p~stores Ag~r carre
fic~n40 dentro e podem tamar a destino Que convier

ABRAO PASTOR

Asim que ~c~b~ de cantar sant~ Is~bel tnc~m nos seus instrurnentos
"am forr,:" e 10";0 cantan tnc~ndo Di~no par~ se distinguir ~ letr~
Ja ra~~ novo sol
Com eua clar~ luz
Marl~ ja n08 aeu
~eu amante Jeeue
Toc~m forte urn boc~dinho e saern Call! as nfertas evan cantando
De glor~li e prazer
Exultem 08 mort~~s
Nem j~ ma~8 hao-ae haver
Susp~ros tr~stes ~~s

o

lollo morrera
C,omanso cOraelro
Nem ja m~~s laarar~
De sueto 0 r~I·e~ro
Se nao tiverem acabado as quadr~s ern chegando ~ Pnrt" de sant~ Is~bel
Ai as concluirao f~l~ a santa e depois diz Abrao Pnus"ndo no chao
o cordeiro
Hal eenhora nos nos80s llr~90s lre~e
Nos VoS Berv~mos ae vaaelr~nha
Sere~s a companhla ma~8 goet08a
Que e n ma~or prazer par~ Quem c~m~nha
Falam as nutros pastores f~la ~ s~nt~ e depnis Abrao
De toaos oe ma i a r·ormollos corae~ros
Que no vosso reb~nho aehe~
Falao as 0utrOS p~stores fal~ a sant~ c~minh~m e vao c~ntando
Cantao cantem08 )[
Em 8aO alegre u~~
Que ja ~ bela Marui.
Ao munao deu ~ luz
~ ala ve-Be bern
~orque 0 Bol luz~ao

fi&-n08 promet~ao
em J:lelem
asslm vao cantando ate ~ lapinha que se descobre quando ai chegao
Tiram OS chapeuB ajoelham prostr~ni-se ~ levant~dos nos joelhoS
fala Amos e A~eo e depois diz ~br;o
Nos B~ltanao e correnao no eBpar,:o ae mUlt~s ml1~ne
De mel carreg~nao aB b~lh~8, e este corne~ro tiio l~nr"lo
Fala Abel e OS outros levantiio-se P vao entregar a noss~ senhor~ a ~)[I
que for cada urn ao seu l~do fala s. Jose depoic n. senhor~ F" diz
Abrao
Tudo escutaremos rlelmente
Toc~m urn boc~d1nho nos
seu 1nstrumentos ~jo",lham c~ntiio daiS, e depoil
todos
Adeu belo men~no
Adeus engraQ~a~ W~r~a
AaeuB varao santo
Dal-noB as vossas benr,:aos
Seae vas ~ noBsll gua a
Baix&o ~s cabe cas e receberiiilj Jl.X}UUI~ ~ benr,:ao lev~ntiio-se f~zem venil
e retirao-se cant~ndo
Ja 0 men~no nasc~uo
o nollBo reoentor
N~scer

VI

E noe eantaremos
Que aelio eeu louvor
Soem valee e montes
Em alegre harmon~a
Toaoe toaos cantem
l"eetas ae alegr~a
Em chegando as cabanas fazem Licha ttrao as chapeua fazem venia aos
pastores e retirio-Be ainda Be convem
~
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AbEL
Entram para aB cabanaB ocultando-Be em acabando Banta Isabel de
tar tocanJ noB Beus instrumentos urn b~cadinho e dep oi5 tocam piano
canti o
rala novo sol
Com eua clara luz
Mar~a ja nos aeu
::leu amante Jesue
Tocm urn bocadinho pegam nas suas ofentaB e apar~cem cantando
De glor~a e pr.zer K
Exultem oe morta~5
Nem ma~e hio-ae haver

Can

Ja

Susp~ros tr~stes a~s

o

lollo morrera

~,omanBso corae~ro

Nem ma~B ja laarara
De susto 0 ral'e~ro
Se nao tiverem acabado de cantar quando chegarem a casa de Banta IBabel
ali lilcabam fala a santa e falao Abrao e Ageo e depois diz
Mas se nos ae tanto nao l'orrnOS a~gnos
AcompanharemoB 0 vosso pasFo
Fala Amos e a santa E falando Ageo diz
Levo ao menino Qocee meus m~mosoe
Com sua benyao v~remos ma~s a~LoBos
Fala Amos e a santa Ciram OS chapeus fazem venia a santa e vao cantand(
Cantemos, cantemos

"wxtaxaxmKlaxMaz%a

Em tao alegre a~a
Que ja a bela Marla
Ao munao aeu a luz
~ dla ve-se b",m
PoI' que 0 eol luz~ao
Ha-nos prometlao
Nasceo em Belem
AviBtand o a pre sepia tiram as chapeus tocam urn bocadinho no fim de can"
tar .. joelham prostrao-se .Levantao-se nos joelhos ralam oS pastores
e depois de Abrao diz
Contentes cantanao e r~nao, a,oraem e nome ae ~sabel
Toaos noe orerecemos com as passas e muscatel
Pa Lsm outroB vao en t r-egar- .. senhora e c ad a u: de ae u lad o
fala S. Jose e a senh()ra Fala Abrao tocam urn "tocodinho ajoelham
e cantam

vII

Aaeus belo menino
Aoeue engra¥aaa Mar~a
Aaeus 0 varao santo
Da~-nos

as vossae ben~aoS
Seae a nosBa gu~a
levantam-se fazem venia e reti
Baix~o a cabeca e recegem a ben~ao
ram-se cantando
Ja Time. aaecido 0 noeao redentor
Hlnos cantaremoB que algam Beu ~ouvor
Soem vales e montes em alegre armon~a
Toooe, toaoe cant em reltoB oe alegrla
Chegando as chouDanas tiram oS chapens 1'azem venia retiram-se se
ainda convier

Al<16S

Entram na s chOllpanas ocultw.o-se acabando de ~antar santa Isabel
tocam forte _~X±K_t_KXK nos inst~u~entos urn bocadinho depois tocando
Diano cantam
Ja raia DOVO Bol
Com Bua clara luz
liIar~a ja noe oeu
ti&x.x Seu amante Jesus
Tocam forte urn bocadinho pegam nas o1'ertas e saem cantando
De glor~a e prazer
Exultem oe morta~B
Nem jama~s hao haver
Susp~roe tr~stes a~B

o

lobo morrera
U,omanso corae~ro
Nem ja ma~s laarara
ve sUBto 0 rare~ro
Chegam a casa de s nta Isabel acabam de cantar se
1'''la s .. nt .. e depois Abel dI z imediatalilente
Amos
E lnQo asslm alegree e sern cansar
acharemoe ma~ e r~lho mals .. m~goB
Fala asanta Abrao Ageo, Abel, e depois diz Amos
Eu levo uma broa ae born pao
Recebel a ben~ao para VOB e para Joao
Fala a santa fazern-lhe venia e vao cantando
CantemoB, cantemos
Em tao ale~re a~a
Que ja a bela Marla
Ao munoo ceu a luz

n~o

tiverem acabado

~

dla ve-Be bem,porque 0 sol lUZ100
Ha-noB prornet~do
Nasceo em Belem
Descobrindo-se 0 preseDio tiram oS ch..peu6 e ajoelhw.o
Prostrilm-se Levant am-ae em joelhos falanl
Ape Bar aeBta tao rara hum~laaae noB con.essamoB _06sa
Fala A~eo, Abrw.o, Abel ~ lo~o Nnos
Para vos 0 ma~ altosa
Engra~aaa e bela roBa
Em nome ae JOlitOZlnho
Tambem para 0 voseo men~no
FM~as~ge£.. &evunt~o-se

d~vlndaOe

v;o entre~ar ~B a B.S. e a ~. Jose cada une ao
°oS seus presentes Fala S. J·,se e .. S! Abrii o toc~o urn
bocadinho a joelhao e c .. nt~o

Adeus meu beJ.o menino
Ade', s ~ngra~aoa Marla
Alieus 0 var.o sa",to
~ai-nos a vossa ben9ao
Selie vos a nossa alegrla
Baixao as cabe9as recebem a ben9ao
levantao-se e voltam cantando
~a vlmos nascloo
o nosso reaentor
HinoS cantaremos
Que olgaO seu louvor
Soem vales e montes
Em alebre harmonia
ToOos, tooos cantem
~estas oe alegrla
Chegllndo ao direito das cabanas
fazem venia aos espetadores e se
retiram nnde convier

V' II

AG~O

Nao aparecem no tablbdo senao
quando tern de sair depois de cantar santa
Isabel b; por isso t nt r-udu ae.u-ue nas chnupana s
can~ando santa IsaLel e eles tocando forte nos seus instrumentos
e tocando urn pequeno bocado cantao
raia novo Sol
Com sua clara luz
Maria ja nos oeu,seu amante Jesus
Enquanto cantao tocam piano e depois
com for9a negam nas ofertas e saem
para fora de vagllr cantando
De glOria e prazer
Exultem OS mortalS
Nem jamall hao-de haver
SusplrOs tristes aiS
o lobo morrerll
C,omllnso cordeiro
Nem jll malS lllorilra
De susto 0 rllrelro
Se quando chebarem a casa de santll Isabel
nao tivereru acablldo de cantar concluiem
Ali fala santa Isabel, abrao e depois diz Ageo

Ja

AG.I50

ou nos tooos juntos OU aos PoUgulnhoS
Com vosco sem perigo III ollremos
E liepois ae ser aben901100s
Tambem 00 mesmo modo vos traremos
Falam OS mais falll a santa Abraoe depois diz
Aqui Lhe leva boa tllhLa o.e mel
Bern ca19alia oe passas e moscatel
Falllf!J OS maf s fala a s~nlfla tiram-lhes OS chapeus
fazemLhe venia e vao andandn e cllntando
Cantemos cantemos
Em tio alegre ola
Que ja a bela Marlll
Ao munoo oeu a luz
I!: 0 ia ve -ee bern
nnroue 0 Sol lUZldo
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Jlnos promet~ao
Nasceu em belem
A vistando 0 presepin tiram 08 chapeua acabam de cantar
se nao tiverem ..indo acabado ajoelham prnstram-se levkntam-se nos
joeJhos rala amos e dtpois diz Ageo
Porque vos que~emos pastores aos pastores
Aceita~ clement~ OS nossos pr~mores
Falam nutros e depois de Amos diz logo Ageo
Epara 0 santo veneranao mu~ contentes saltanao
.to'rescos aocs. e 0 belo pao trazem OS pastores dle leao
Levantam-se e vao depnsitar 0 que levarn entre~ando 0 a s.Jose e a N.
S. cada uns W.os do sen ladoHeSDnnde s.Jose e a sennora e responde *II
Abrao tocam urn bocadinho OS instr'~rllentos ajoelham e cant .. ,.,
Adeus meu belo men~no
AdeuB engrayaaa Mar~a
Aaeus vario santo
Dai-nos as vossas benyaos
Seae VOs a nossas gu~as
baixao-se r-ec ebem a ben98.0 levantam-se f' .. zem venia e retirarn-se
cli.ntando
Ja virnos nasc~ao 0 nosso reaentor
Hhinos cantaremos
Que a~gao aeu louvor,"
Soe vales e montes
E alegre armonia
Todos tnaoS cantem
l"estas ae alegria
Chegando as cabanas razern venia aos espetadores e retiram-se
ainda convier

