
Soneto 
Ao Cristo crucificado 

 

Não me move, meu Deus, para querer-te, 

O céu que me hás um dia prometido: 

E nem me move o inferno tão temido 

Para deixar, por isso, de ofender-te. 

 

Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te 

Cravado nessa cruz e escarnecido. 

Move-me no teu corpo tão ferido 

Ver o suor de agonia que ele verte. 

 

Moves-me ao teu amor de tal maneira, 

Que a não haver o céu ainda te amara 

E a não haver o inferno te temera. 

 

Nada me tens que dar porque te queira; 

Que, se o que ouso esperar não esperara, 

O mesmo que te quero te quisera. 

  



Alegres no Senhor 
Alegres en el Señor 

 

Quem disser que Deus está morto 

deixá-lo sair para a luz e ver 

se o mundo é ou não o trabalho 

de um Deus que ainda está desperto. 

 

O deserto já não é o seu lugar, 

nem se esconde nas montanhas; 

digamos, se lhe perguntarem onde, 

Deus não tem um sudário 

onde um homem trabalha 

e um coração responde-lhe. 

  



Como Tomás 
 

Como Tomás... 

Também tenho dúvidas 

e peço provas. 

Também acredito 

no que vejo. 

Quero gestos. 

Tenho medo. 

Peço garantias. 

Uso muito a cabeça 

e pouco o coração. 

Pergunto eu, 

ainda que o meu coração 

me diga: "Ele vive". 

Eu não me atiro 

à estrada 

sem saber 

para onde vai. 

 

Tira-me o medo 

e cálculo. 

Tira-me a minha ansiedade 

e lógica. 

Tirar-me o meu gesto 

e exigência. 

 

Dá-me o teu espírito, 

e ao descobrir-Te, 

nas caras e nos irmãos, 

Eu sussurro, já convertido: 

"Meu Senhor e meu Deus". 



Envolve-me, complica-me 
 

 

Envolve-me, Jesus, com a causa dos pobres. 

Envolve-me com esta causa, que é Tua. 

Envolve-me, complica-me, responde-me. 

 

Envolve-me noTteu caminho que surpreende, 

inquieta e excita. 

Que eu não saiba como parar de procurar. 

Que eu não saiba como deixar de querer. 

Que eu não saiba como deixar de amar. 

 

Complica-me a minha vida, que isso 

é o que acontece quando se ama. 

Complica-me a minha vida, tornando-me apaixonado. 

Complica-me porque as coisas não são fáceis. 

Complica-me porque as lágrimas doem 

e a fome é má 

e os gritos não se podem apagar. 

 

Complica-me porque um mundo partido 

não é um lugar confortável. 

 

Fala comigo quando eu der argumentos 

para me esconder. 

Não me deixes adiar o meu caminho. 

Que já estou farto de muitas palavras. 

Se eu estiver demasiado concentrado nos meus problemas, 

demasiado dedicado às minhas actividades, 

demasiado ocupado a antecipar-me a mim próprio, 

Envolve-me, Senhor, e complica-me. 


