
Quando te vi meu Senhor 

- Narrador -
Senhor, quando Te vimos…?

Em verdade de vos digo:
sempre que fizestes isto

a um destes Meus irmãos
mais pequeninos 

a Mim mesmo o fizestes” Mt 25, 31-46

- Trovador feminino -
O incenso subia de turíbulos

Nos ares perfumes concêntricos
Em hossanas perfumavam

A cena universal em julgamento

Vinde benditos de meu Pai
Vinde amigos do amor e da verdade

Vinde cantar em liberdade
A vossa aposta na fraternidade

- Trovador masculino -
Lá longe os sinos ribombavam

Altares de Deus em oração
Irmã após irmão em lento cortejo

Olhos adormecidos louvavam.

Cantai povos da terra cantai
É o Senhor que vos chama. Acordai

Nuvens, pássaros, folhas verdes
Ao Rei o cenário divino preparai. 

- Coro feminino -
Tive fome e destes-Me de comer;
Tive sede e destes-me de beber;
Era peregrino e Me recolhestes;
Não tinha roupa e Me vestistes;

- Trovador masculino -
Olhos magoados necessitados

Neles brilha Jerusalém mãe
A repartir os bens de Deus

Amantes imortais da caridade

- coro masculino -
Estive doente e viestes visitar-Me;
Estava na prisão e fostes ver-Me’.

- Trovador feminino -
Porque sou criatura nascida de Deus
Porque a solidão aumenta minha dor
Porque és irmão, irmã, jardim em flor
Vinde todos, miríades de anjos meus

- coro feminino -
‘Senhor, quando é que Te vimos 
com  fome, com sede, peregrino, 
sem roupa, doente ou na prisão?

- Rei -
‘Em verdade vos digo:

Quantas vezes o fizestes
 a um dos meus irmãos

mais pequeninos,
 a Mim o fizestes’.

- Trovador feminino -
Acorda cidade adormecida

Não ouves os clarins nas ameias
Reúne o exército de fazer o bem
Perdendo-te sem olhares a quem

- Trovador masculino -
Cantai canções da juventude
Cantai à luz do sol nascente
Repicai sinos a toda a hora

É Jesus que vem
O Rei da glória. 

- Narrador -
“Os ímpios irão para o suplício eterno
 e os justos para a vida eterna”.Mt25,46
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