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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

A GRAÇA 
 
Desaba uma chuva de pedras, uma enxurrada de estátuas de ídolos cain-
do, manequins descoloridos, figuras vermelhas se desencarnando dos 
livros que encerram as ações dos humanos. 
E o meu corpo espera sereno o fim deste acontecimento, mas a minha 
alma se debate porque o tempo rola, rola. 
Até que tu, impaciente, rebentas a grade do sacrário; e me estendes os 
braços: e posso atravessar contigo o mundo em pânico. 
E o arco-de-Deus se levanta sobre mim, criação transformada. 
 
 
MENDES, Murilo. A graça. (Tempo e eternidade). In: _________. Poe-
sia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 246.  
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Conciliação 



 

VOCAÇÃO DO POETA 
 
Não nasci no começo deste século: 
Nasci no plano eterno, 
Nasci de mil vidas superpostas,  
Nasci de mil ternuras desdobradas.  
Vim para conhecer o mal e o bem   
E para separar o mal do bem.  
Vim para amar e ser desamado.  
Vim para ignorar os grandes e consolar os pequenos. 
Não vim para construir a minha própria riqueza  
Nem para destruir a riqueza dos outros.  
Vim para reprimir o choro formidável  
Que as gerações anteriores me transmitiram. 
Vim para experimentar dúvidas e contradições.  
 
Vim para sofrer as influências do tempo  
E para afirmar o princípio eterno de onde vim.   
Vim para distribuir inspiração às musas.  
Vim para anunciar que a voz dos homens  
Abafará a voz da sirene e da máquina, 
E que a palavra essencial de Jesus Cristo  
Dominará as palavras do patrão e do operário.  
Vim para conhecer Deus meu criador, pouco a pouco,  
Pois se O visse de repente, sem preparo, morreria. 
 
 
MENDES, Murilo. Vocação do poeta (Tempo e eternidade). In: 
_________. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994. p. 248. 
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Conciliação 



 

SALMO N°2 

 

O Deus meu e de todos, 

Que tenho feito até hoje no mundo, 

Senão te invocar para que surjas, 

Senão me desesperar porque sou pó? 

Dilata minha visão, 

Dilata poderosamente minha alma, 

Faze-me referir todas as coisas ao teu centro, 

Faze-me apreciar formas vis e desprezíveis, 

Faze-me amar o que não amo. 

Tudo o que criaste no universo 

É a divisão de uma vasta unidade 

Em espaços e épocas diferentes. 

        Liga-me a todas as coisas em ti 

        E ilumina-nos fora do tempo, a todos nós 

        Que esperamos tua divina Parusia. 

 

 

MENDES, Murilo. Salmo n°2 (Tempo e eternidade). In: _________. 

Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 250-

251. 
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SALMO N°3 
 
Eu te proclamo grande, admirável, 
Não porque fizeste o sol para presidir o dia 
E as estrelas para presidirem a noite; 
Não porque fizeste a terra e tudo que se contém nela, 
Frutos do campo, flores, cinemas e locomotivas; 
Não porque fizeste o mar e tudo que se contém nele, 
Seus animais, suas plantas, seus submarinos, suas sereias: 
Eu te proclamo grande e admirável eternamente 
Porque te fazes minúsculo na eucaristia, 
Tanto assim que qualquer um, mesmo frágil, te contém. 
 
 
MENDES, Murilo. Salmo n°3 (Tempo e eternidade). In: _________. 
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 251-
252. 
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PENTECOSTES 
 
Um vento impetuoso que ninguém sabe se onde vem 
Penetra na sala rústica onde estão os apóstolos, 
Sopra sobre todos, entra neles de alto abaixo; 
Há uma transfusão de almas inesperada. 
O vento sopra mais, divide-se em línguas de fogo, 
Abre o espírito dos homens, renovando a terra. 
O vento continua implacável a soprar, 
Sai da sala, percorre cidades, desertos e planícies, 
Levanta igrejas, conventos, hospitais, 
Cura leprosos, ressuscita agonizantes e mortos, 
Inspira a todos um desejo essencial de amor, 
Atravessa os tempos, continua soprando, circular, 
Move minha alma que move meu corpo que move minha pena, 
Impele de novo os homens ao seu fim supremo 
E continuará amanhã e até a consumação das eras 
Levando a todos o espírito de luz consolador. 
 
 
MENDES, Murilo. Pentecostes (Tempo e eternidade). In: _________. 
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 258. 
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