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Invocação de Deus de Eugénio Beirão é uma colectânea de quarenta 

composições poéticas acompanhadas de singelas ilustrações de bonito efeito e 

compostas por estrofes em verso livre e branco.  Livre e branco na forma porque liberto 

de constrangimentos métricos e rimáticos.  "Livre" e "branco" no conteúdo porque 

expressão de um dos sentimentos mais puros e íntimos do ser humano - o sentimento 

religioso da presença do transcendente.  A primeira estrofe da obra, no poema 

introdutório, indica-nos o percurso temático a seguir: 

 
Falemos de Deus 
e convoquemo-Lo à nossa dor 
e também ao nosso júbilo. 
 (do poema Abertura) 
 

Não é pois um deus filosófico, indiferente e distante aquele que é invocado nestes 

poemas. É o Deus pessoa do cristianismo, o Deus que se deixa tratar por tu numa íntima 

relação dialógica e que entende o homem porque com ele sofre e com ele rejubila. Os 

dois opostos introduzidos nesta primeira estrofe são também o anúncio de muitos outros 

jogos de contraste e oposição que se entrelaçam ao longo das oito dezenas de páginas 

que se seguem. Sem nunca cair numa visão maniqueísta do mundo e da realidade, a 

oscilação humana entre modos diferentes de ser, estar e sentir é-nos retratada, muitas 

vezes metaforicamente, no confronto antitético e por vezes paradoxal de realidades 

distintas: luz-sombra, vida-morte, calor- frio, dinamismo-sonolência, branco-cinzento, 

paz-guerra, graça-pecado, grandeza-pequenez, divino-humano, dia-noite, doce-amargo, 

manhã-tarde, crepúsculo-aurora, cordeiro-lobo, amor-ódio, futuro-passado, etc., etc. 



Estes confrontos antitéticos espelham, por um lado, a perplexidade do sujeito poético, 

escravo de uma condição humana em forte contraste com a realidade divina e, por outro 

lado, a própria natureza vacilante do homem, dentro de si mesmo e na sua relação com o 

outro, porque nele coexistem impulsos antagónicos que nem ele próprio compreende: 

 

ensina-nos o enigma do homem, 
a sua grandeza e a sua pequenez, 
(do poema Do Enigma do Homem) 

 

De entre todos os contrastes que referimos acima, a oposição luz-sombra é, o longo de 

toda a obra, especialmente focada e desenvolvida. Numa referência inequívoca ao 

intertexto bíblico, o polo da luz é identificado com o divino: 

 
Vem à terra dos homens, Deus da luz! 
(do poema Advento) 

 

Raros são, por isso mesmo, os poemas em que não haja uma alusão à luz, quer explícita 

e directamente através do uso desse substantivo, de formas verbais como iluminar, 

alumiar, brilhar, cintilar, resplandecer ou adjectivais como luminoso, iluminado, quer de 

uma forma mais subtil e indirecta em referências como: aurora, halo, ouro, sol, clarão, 

fulguração, lume, fogo, estrela, e outras realidades em que a luminosidade sai destacada 

como factor simbólico predominante. Na tradição judaico-cristã, este é um símbolo 

fundamental presente desde a sua origem: no relato da criação, a génese do mundo 

corresponde ao domínio sobre as trevas e as primeiras palavras de Deus são 

precisamente: "Faça-se a luz" (Gen 1, 3). O próprio Cristo diz: "Eu sou a luz do mundo. 

Quem Me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida" (Jo 8, 12) e os que 

vencerem as trevas serão chamados os "filhos da luz" (Ef  5, 8). 

Quantitativamente muito menos presente na obra se encontra o pólo oposto, o da 

sombra. Neste pólo, encontramos metaforizadas as realidades da indiferença, perdição, 

tentação, medo, cobiça, tristeza, mal, morte, que apresentam em comum a característica 

da ausência, do vazio e que, tal como a escurid ão, não se revelam como tendo uma 

existência positiva em si mesmas mas antes se definem pela carência do pólo positivo. 

Este lado soturno é muito menos focado e, consequentemente, a invocação e exaltação 

do luminoso sobrepõe-se claramente à lamentação do sombrio. Este último aspecto é 

veiculado conotativamente pelas associações das realidades deprimentes às cores negra, 

cinzenta e escura mas também pelo uso figurado da noite, trevas, sombras e penumbra. 



A esta referência à sombra, encontramos associada, por vezes, a utilização metafórica 

do fumo: 

 
Tem piedade de nós 
que construímos mundos 
de fumo e de sombras, 
(do poema Kyrie Eleison I) 

 
e limpa-nos do pólen infecundo da lisonja 
e dos fumos da cobiça 
que nos ensombram o rosto. 
(do poema Kyrie Eleison III) 

 
Os dois pólos luz-sombra não são, no entanto, sempre bem definidos e diferenciados 

pelo homem que julga ter encontrado uma resposta mas que, na realidade, se encontra 

equivocado nem pelo homem que nem sequer empreende a busca dessa mesma 

resposta: 

Não se abandone o mistério 
que o teu Filho nos revela 
à luz escura do agnosticismo 
(do poema Aliança, Benção, Escudo) 

 
Aqui, o oximoro luz escura ilustra esse curto-circuito estabelecido entre os dois pólos 

antagónicos e que leva o homem a julgar que possui a luz quando aquilo que possui é 

um engano que não o ilumina. Ainda na junção dos dois pólos, encontramos as 

realidades informes e indefinidas que não são nem luz nem sombra e que ilustram a 

fraqueza humana de um ser que é, por um lado, chamado à participação no reino da luz 

e, por outro lado, tentado ao mundo fácil da sombra. Aqui é localizada a fragilidade e 

imperfeição humanas: 

 
Apresenta, Cristo, a Deus Pai 
o fruto dos nossos gestos criadores, 
o melhor que temos 
da obra imperfeita dos nossos dias, 
a luz e a sombra 
dos nossos projectos de cristal 
(do poema Apresentação) 

 
A imperfeição e indefinição do homem são também localizadas simbolicamente 

naquelas zonas de luminosidade dúbia e imprecisa: 

 
Não nos abandones, Senhor, 
à violência surda 



das palavras não proferidas 
na meia luz do nosso subconsciente. 
 (do poema Tempo de Busca) 
 
Tu vês as sombras no nosso perfil 
e conheces o nosso crepúsculo, 
(do poema Páscoa II) 

 
Não é apenas o aspecto do simbólico que recebe a sua inspiração no âmbito bíblico e da 

tradição. A utilização que alguns títulos de poemas fazem das línguas grega e latina 

lembram toda uma atmosfera litúrgica que é reforçada pelos ritmos sálmicos das 

estrofes, pela cadência das anáforas e refrãos, pela utilização de vocativos e de 

estruturas paralelísticas. 

E, no entanto, embora sem cortar, como vimos, com estes aspectos da tradição, 

os poemas de Invocação de Deus só podiam ter sido escritos pelo homem do século XX.  

Neles encontramos a síntese dos problemas do nosso tempo nas várias alusões à 

indiferença, solidão e mesmo ao consumismo. O vínculo temporal da actualidade é 

também reflectido a nível da linguagem utilizada, do léxico escolhido. Veja-se, por 

exemplo, o poema Da Dignidade do Homem. Nele, o sujeito poético coloca as 

realidades tecnológicas da comunicação moderna (televisor, vídeo, automóvel), bélicas 

(porta-aviões, bomba atómica), económicas (dólares, ecus), etc. num prato da balança e, 

ao pôr no outro a dignidade humana, não pode deixar de colocar a questão crucial: 

Responde-nos Deus: 
-Qual é o preço duma vida? 

É na confluência das interrogações humanas sobre os problemas mais prementes com a 

revelação de Deus ao homem através da palavra, que aqui se coloca o problema da 

aplicação dessa mesma palavra à vida real dos nossos dias: 

Acolhe o louro do discurso que Te dizemos 
e vem ensinar-nos 
o uso hodierno da Palavra, 
(do poema Ensina-nos a Palavra) 

 
O uso hodierno da palavra de Deus quem sabe se não estará um pouco também neste 

livro de poemas-oração. 


