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EDITORIAL 

 

4   ANO 1, Nº 1, Fev|2017, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 É com prazer que lhe apresentamos a primeira edição da 

Conciliação, revista digital de produção teopoética, com publica-

ção bimensal. A revista pretende abrir um espaço para a publi-

cação das produções dessa natureza no Brasil, uma vez que  

ainda não possuímos um espaço como esse no país. O que te-

mos são espaços para publicação de pesquisas sobre a relação 

entre Teologia e Literatura. 

 Mas o que são produções teopoéticas? São textos literários 

que versam sobre conteúdos dos quais podem se ocupar a Teo-

logia ou a Ciência da Religião, por expressarem algo da relação 

do ser humano em face à transcendência, ao sagrado—seja 

crença ou descrença—independente de vinculação a doutrinas. 

 Entendido isto, podemos explicitar que projeto editorial 

da revista contempla as seguintes seções: Poesia, Prosa, Inventá-

rio Teopoético. Chamamos a atenção para esta última seção, cuja 

finalidade é evidenciar o caráter teopoético de textos já publica-

dos da Literatura Brasileira. Para a primeira edição, seleciona-

mos alguns poemas religiosos de Gregório de Matos. Estamos 

abertos a sugestões de leitores(as) para a concepção editorial da 

revista Conciliação.  



 

 Nessa edição, temos autores da Bahia (Ilhéus, Santa Maria 

da Vitória,  Feira de Santana, Santo Amaro e Salvador), de Per-

nambuco (Recife) e de Minas Gerais (Sabinópolis). 

 Embora a revista pretenda publicar produções vinculadas 

a qualquer tradição religiosa e mesmo de ponto de vista não-

crente (ateu, cético, agnóstico), os textos desta edição estão cla-

ramente associados à mística cristã, desde o nome de persona-

gens bíblicos  (Habacuc), categorias teológicas (profeta, mártir),  

eventos cristológicos (crucificação, transfiguração) e, inclusive, 

citação bíblica (“loucura para os judeus, escândalo para os genti-

os”). Mas há também um tensionamento/deslocamento em rela-

ção a fé cristã (“Novas vestes”, “Saí da rota”, “Oráculo aos por-

cos investidos”) ou mesmo em relação ao próprio ato de crer 

(“Acreditar de acreditar”, “Pode ser que sim”, “Uma Encíclica”, 

“IIª Encíclica”), numa forte aproximação com a Filosofia 

(cética?). 

Esperamos nas próximas edições termos contribuições 

também de outros cantos do Brasil, de outras expressões de rela-

ção com o transcendente, e também de outros gêneros, uma vez 

que tivemos apenas a “voz” masculina nessa edição. 

 

Saudações teopoéticas, 

Os editores 
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