
DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS 
 

It's Christmas time  

There's no need to be afraid  

At Christmas time, we let in light and we banish shade  

And in our world of plenty we can spread a smile of joy 

Throw your arms around the world at Christmas time  

But say a prayer 

Pray for the other ones  

At Christmas time it's hard, but when you're having fun  

There's a world outside your window  

And it's a world of dread and fear  

Where the only water flowing is the bitter sting of tears  

And the Christmas bells that ring there 

Are the clanging chimes of doom  

Well tonight thank God it's them instead of you  

And there won't be snow in Africa this Christmas time  

The greatest gift they'll get this year is life  

(Oooh) Where nothing ever grows 

No rain or rivers flow 

Do they know it's Christmas time at all 

Here's to you raise a glass for everyone                                                      

Here's to them underneath that burning sun 

Do they know it's Christmas time at all 

Feed the world,  

Feed the world,  

Feed the world                                                                                                   

Let them know it's Christmas time again                                                         

Feed the world                                                                                                    

Let them know it's Christmas time again 

Feed the world                                                                                                     

Let them know it's Christmas time again  

Feed the world                                                                                                         

Let them know it's Christmas time again 

 



SERÁ QUE ELES SABEM O QUE É O NATAL 

Bandaid 

 (Tradução Livre) 

 

É natal, não há necessidade de ter medo. 

No natal, nós deixamos a luz e banimos as máscaras, 

E no nosso mundo de fartura, nós podemos espalhar um sorriso alegre. 

Abraça o mundo no natal. 

 

Mas diz uma prece e a reza por todos. 

No natal, isto é duro, mas também é divertido. 

Existe um mundo do lado de fora da tua janela. 

E é um mundo de pavor e de medo. 

E este florescer das águas é a aflição amarga das lágrimas. 

E os sinos do natal soam aqui. 

E a sua harmonia soa pelas ruínas. 

Essa noite agradece a Deus por serem eles ao invés de ti. 

 

E não haverá neve na África neste natal. 

O maior presente este ano é a vida. 

Onde nada nunca cresce, Nem a chuva ou os rios fluem. 

Será que eles sabem o que é Natal?  

 

Tu estás aqui, levanta um cálice por todos. 

Eles estão aqui debaixo deste sol ardente. 

Será que eles sabem o que é Natal? 

 

Alimenta o mundo, deixa que eles saibam o que é natal. 

Alimenta o mundo, deixa que eles saibam o que é natal. 

Alimenta o mundo, deixa que eles saibam o que é natal. 

Alimenta o mundo, deixa que eles saibam o que é natal. 

 


