
DESPACITO VERSÃO AESA 
 
© AESA – AcaNatal 2017 (Equipa Hinduismo) 
 
(AY AESA, LA VAI OH) 
(OH NÃO, OH NÃO) 
(OH EI YEAH) 
(DIRI, DIRI, DIRI AESA GO) 
 
Este natal não vai poder ser igual 
Tem que ter algo de especial (AESA) 
A família junta, e todos a cantar 
E a comida é que não pode faltar 
(OH) A história começou a uns anos atrás 
Um anjo disse maria um bebé terás 
Uns meses depois veio um belo rapaz (OH 
YEAH) 
 
E esse menino num estábulo nasceu 
Com maria e José ele cresceu 
E para o seu povo ele faleceu 
 
Jesus Cristo ! 
Dia 25 nasceu Jesus Cristo 
Festejar este dia com amor a Cristo 
E ficar de fora é quase impossível 
Jesus Cristo 
Com avó sempre a criticar 
E a tia chata que não se quer calar 
Mas o nosso natal ninguém vai estragar 
 
(AESA, AESA, AESA, AESA, AESA) 
 
(OH) Rabanadas, pão de ló e no fim bolo rei 
Peru e bacalhau  
Neste Natal engordarei 
 
(QUERO COMIDA, QUERO COMIDA MÃE) 
 
A Popota de novo na TV, esta a fazer o quê ? 
Está sempre no Continente 
Pensa que nos deixa contente 
 
Se tu pedires um iphone, não o vais receber 
Porque o pai natal não te pode oferecer 
No bolso ele não tem nem um tostão (ÃO) 
Por isso ele só vai te dar um feijão (ÃO) 
Se prendas vais querer receber, 
Um bom comportamento vai valer ! 
Será que foste uma rapaz bom ? 
Se foste diz que sim, alto e em bom som ! 

 
 
 
Prendinhas, prendinhas traz o pai natal 
Com essa felicidade ninguém fica mal 
Mesmo sendo gordo cabe na chaminé 
Com aquela barba parece um choné 
 
Bolachas e leite, vamos oferecer 
Para as forças lhe devolver 
No fim da noite, vais descobrir 
Que são os teus pais que estão a mentir. 
 
Jesus Cristo ! 
Dia 25 nasceu Jesus Cristo 
Festejar este dia com amor a Cristo 
E ficar de fora é quase impossível 
Jesus Cristo 
Com avó sempre a criticar 
E a tia chata que não se quer calar 
Mas o nosso natal ninguém vai estragar 
 
(AESA, AESA, AESA, AESA, AESA) 
 
(OH) Rabanadas, pão de ló e no fim bolo rei 
(UA,UO) 
Peru e bacalhau (UA, UO) 
Neste Natal engordarei 
 
(QUERO COMIDA, QUERO COMIDA MÃE) 
 
A Popota de novo na TV, esta a fazer o quê ? 
(UA, UO) 
Está sempre no Continente (UA, UO) 
Pensa que nos deixa contente 
 
Jesus Cristo ! 
Dia 25 nasceu Jesus Cristo 
Festejar este dia com amor a Cristo 
E ficar de fora é quase impossível 
 
(VAMOS LA) 
 
2x Prendinhas, prendinhas traz o pai natal 

Com essa felicidade ninguém fica mal 
 

Festejar este dia com amor a Cristo 
E ficar de fora é quase impossível 
(IMPOSSIVEL, IMPOSSIVEL 

BABY) 
 
JESUS CRISTO! 


