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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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LÁ VAI O PROFETA 
 
Lá vai o último dos grandes profetas. 
Falam que ele chegou ao fim... 
Dizem que seu futuro seria grandioso... 
Mas agora lá vai ele para a prisão. 
 
Volta, profeta, diz que não foi bem assim... 
Diz que estás arrependido! 
A morte é o que te espera, 
É melhor calar e aproveitar essa vida aqui! 
 
Profeta, não vale a pena ir tão longe... 
Tantos não lhe compreendem... 
Tantos lhe tomam por criminoso... 
Sua morte será sangue derramado em vão! 
 
Mas o profeta se fez silêncio. 
Gesta um mundo dentro de si. 
Nenhuma palavra pode alcançá-lo. 
 
Lá vem a bandeja... 
A bandeja, a cabeça e o sangue... 
Está morto o profeta! 
 
Sua voz, contudo, não se calou. 
Grita contra as contradições... 
A morte do profeta já valeu... 
Ele está a gritar! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 

Conciliação 
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ORAÇÃO-POEMA AO CRUCIFICADO 
 
Amado Senhor, não precisas ir até o fim de seu amor! 
Meus olhos não precisam ver-te crucificado: eu creio; 
Meus ouvidos não precisam ouvir os teus gritos e gemidos: eu creio; 
Minhas mãos não precisam apalpar as tuas chagas: eu creio. 
Não preciso sentir o cheiro do suor e sangue que escorrem de ti: eu 
creio; 
Não precisa me faltar saliva ao paladar, de angústia por ti: eu creio. 
Amado Senhor, poupe-me desse suplício, dessa dor que me atormenta, 
Porque morro só de saber que tornarei a lhe ofender, 
Por minha fraqueza, por minha dureza de coração,  
E que tornarei a vê-lo nessa cruz, assim pregado, 
Assim disposto a se entregar passivamente, 
Não obstante eu creia e deseje crer mais. 
Houvesse modo, houvesse força para lhe tirar daí... 
Ah, só me resta implorar: não precisas ir até o fim de seu amor!, 
Num misto de revolta e acatamento, 
Porque sei que precisas estar aí, porque sei que preciso que estejas aí! 
Enfim, creio, Senhor, e queria crer mais, para que não estivesses aí, 
Com teus pés sobrepostos, teu lado trespassado, teus braços abertos, 
Tua cabeça pendida! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 

Conciliação 
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ACREDITAR DE ACREDITAR 
 
Voltar às raízes? 
Purificar os desvios? 
Superar as aporias? 
Retornar ao essencial? 
Como continuar acreditando? 
 
Revigorar a esperança? 
Desmistificar os dogmas? 
Revitalizar a fé? 
Secularizar a mora? 
Como continuar acreditando? 
 
Negar os contraditórios? 
Reduzir os niilismos? 
Direcionar a caridade? 
Afastar as ameaças? 
Como continuar acreditando? 
 
Reorganizar as paixões? 
Intensificar as responsabilidades? 
Caminhar sem destino? 
Amar sem condições? 
Como continuar acreditando? 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
www.pjribeiro.blogspot.com 

PODE SER QUE SIM 
 
O mundo é real? 
Pode ser que sim 
Mas também ele é desviés 
 
A vida tem um propósito? 
Pode ser que sim 
Mas muitas vezes caminha a ermo 
 
A natureza é espontânea? 
Pode ser que sim 
Mas tem muito de determinismo 
 
O homem é livre? 
Pode ser que sim 
Mas são tantas constrições 
 
A morte é dolorosa? 
Pode ser que sim 
Mas pra muitos é libertação 
 
A religião é encontro? 
Pode ser que sim 
 
Mas pra muitos é condenação! 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
www.pjribeiro.blogspot.com 
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UMA ENCÍCLICA 
 
O homem não é fruto do pecado, o pecado que é fruto do homem 
 
Todo coração é um templo sagrado 
onde várias divindades são cultivadas  
e, a depender do que acreditarmos, 
as transformaremos em deuses ou diabos. 
 
A fé é um amor cego, não distingue Caim de Abel 
florescerá de acordo com a verdade que plantarmos;  
se idolatrarmos a vida ela crescerá, 
como também crescerá se idolatrarmos o descalabro. 
 
A ignorância é o inferno das almas; os milagres, 
os deuses, o ‘ab eterno’, são a cura da ignorância 
consagrados pela fé, a senhora da razão. 
 
Por isso criamos tantos deuses, diabos, 
milagres, religiões, para nos aliviar 
e tentar explicar o que não tem explicação. 
 
 
Lucian Carneiro 
Salvador/BA 
opoeta1000@yahoo.com.br 



 

IIª ENCÌCLICA 
 
Não espere que um arcanjo despeje em ti bênçãos com um cântaro áurico, 
pois se transformariam na mais fétida lama. 
Não espere que o sol desça do infinito e brilhe em seu caminho, 
pois logo viraria lixo radioativo que a morte emana 
 
Se você ficar preso em uma ilha cercada de titãs, esperando que Deus lhe dê a mão, 
ele olhará para você com raiva e pena pela sua desonra. 
Pois é ele que espera que você estenda a mão, 
se molhe, se desdobre, se afogue e sobre tudo isso se imponha 
 
Fé não é fleuma, mas sim força para crer e fazer 
o que o coração em seu peito dita e bate, 
fazendo na escuridão, sua luz florescer 
 
Escreva sua glória com seu sangue escarlate, 
água em vinho transforme com o seu poder, 
então não espere que aconteça, faça você mesmo o seu milagre. 
                                                                                (E Deus lhe abençoará) 
 
Lucian Carneiro 
Salvador/BA 
opoeta1000@yahoo.com.br  
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OS MÁRTIRES 
 
Eles chegaram cansados das lutas da grande tribulação 
Lavaram no sangue de Jesus seus vestidos e entoaram uma canção 
Estão diante do trono de Deus e o servem de noite e de dia 
Declaram Sua santidade e afirmam que o Eterno é o seu guia 
 
Nunca mais eles terão fome e nem sede sentirão 
O Senhor é a fonte de água viva e também a sua canção 
Dos seus olhos toda lágrima o grande Deus enxugará 
Ele é pastor por excelência e das suas almas cuidará 
 
Anjos bradaram em grande voz: Glória pra sempre ao Cordeiro 
Anciãos estão prostrados perante o Deus que é verdadeiro 
Quem são eles e de onde vieram com suas vestes de louvor? 
Só Deus sabe: Mas dizem que são os mártires cujo lema é o amor 
 
  
Pr. Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 
psimaroelbispo@gmail.com 
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HABACUC 

 

Ainda que a flor 
feneça 
e  a semente 
não prometa frutos, 
ainda que a vinha 
amargue pragas 
e os campos 
se cubram de gafanhotos, 
ainda que a vida 
se finde, inesperada, 
e as lágrimas 
faltem aos olhos; 
(...) 
 
Ainda assim, 
Habacuc, 
valeu a jornada, 
o caminho e a caminhada, 
assim como a certeza 
de que só Tu, 
meu Deus, 
somente Tu, 
Senhor, 
me basta !  
 
 
Ribeiro Halves (Revdo. Eduardo Henrique) 
Recife/PE 
ribeirohalves@gmail.com  
http://ocantonovo2.blogspot.com.br/ 
http://ribeirohalves.blogspot.com.br/  
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TRANSFIGURAÇÃO  
 
 
Na rosa vermelha, 
teu sangue encarnado. 
Em cada árvore, 
tua cruz pregada. 
Em todo vento, 
teu verbo anunciado. 
Sobre toda água, 
o teu Espírito paira. 
 
No vinho partilhado, 
as primícias de teu Reino. 
Em cada pedaço de pão, 
teu Amor que nos devora. 
Em todo horizonte, 
a Parusia (cada vez) mais próxima. 
Sob o céu estrelado, 
o advento da Criança. 
 
(...) 
 
Nas manhãs de verão, 
o maná da tua luz. 
Em cada noite escura, 
a tua Fé nos acompanha. 
Em todo dia da semana, 
um domingo de Páscoa. 
Sobre o morro, a favela: 
Tu, Senhor, Moisés e Elias. 
 
 
Ribeiro Halves (Revdo. Eduardo Henrique) 
Recife/PE 
ribeirohalves@gmail.com  
http://ocantonovo2.blogspot.com.br/ 
http://ribeirohalves.blogspot.com.br/  
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NOVAS VESTES 
 
Tive que tirar as roupas que me vestiram, 
dos dogmas inquestionáveis ao moralismo cristão. 
Não mais procuro a epifania nos ritos, 
procuro no rosto que interpela a mim. 
É o rosto do outro que agora estabelece 
o fundamento da relação com o Divino. 
Viver ganha um novo sentido, complexo e desafiador: 
transcender nos “alguéns” que esbarram no meu Eu. 
Uso novas vestes, mais leves e suaves. 
 
 
Reuel Albuquerque 
Sabinópolis/MG 
reuelalbuquerque@hotmail.com 
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SAÍ DA ROTA 
 
Eu não vou para o céu. 
Tive que me conter para não expor o que não pode ser lido. 
É frágil e "obsceno". Caso exposto, bagunça a vida, deixando-a morta. 
Saí da rota, estava a caminho do céu, 
agora estou a caminho do Caminho. 
A culpa é do amor. 
Pois o amor engravidou da eternidade, 
e a eternidade nasceu em mim. 
Agora o céu não é mais um lugar para onde vou, 
mas um lugar que entrou em mim. 
Preso estou ao céu e livre ele vive em mim! 
 
 
Reuel Albuquerque 
Sabinópolis/MG 
reuelalbuquerque@hotmail.com 
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ORÁCULO AOS PORCOS INVESTIDOS 
 
 
Desdizer o dito, eis o maldito!  
A cultura engoliu as palavras póstumas e vomitou virtuosamente.  
Conquanto, a Palavra Sublime e prenhe rasgou o sétimo céu em ponte 
perene.  
Em seu descenso, o ascenso da carne.  
E na sua elevação a carne ulterior pôs em judicio a sua carne comum.  
Fechou-lhe as portas das quais era apenas guardiã.  
Ocultou a ponte.  
Desacreditou o Verbo em suas conjugações irregulares e meritórias.  
A mensagem tornou-se estéril, ela, a própria fecundidade.  
Ó vós, que abris e fechais os céus!  
Vós que não compreendeis o serviço posto e depuseste o Servo!  
Vós que gozais de superlativos e são intratáveis!  
Vós que praticais simonia diversa da precedente!  
Vós que obténs revelações e olvida a margem, os pequeninos!  
Vós que assentados em precariedade se julgam distintos e em investidura!  
Vós que sois cegos guiando cegos!  
Vós que falais o não dito e impõem pesos que não carregam!  
Vós que esquecestes as vias e entranhas humanas de Deus!  
Cuidai-vos, não sois juízes, sois pó uniforme.  
Essa é vossa matéria.  
Restaurai vossas pontes e brechas.  
Ele continua no meio em altares que ignorais. 
A lei é o amor. 
 
 
Vagner de Santa Maria 
Santa Maria da Vitória/BA 
saovagner@hotmail.com  

Conciliação 
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LOUCURA PARA JUDEUS, ESCÂNDALO PARA GENTIOS 

 

 O mendigo cheira o tempo a cola, talvez para grudar o que nunca 
teve. Puxa assunto no sinal do meio drama de algum bar desquitado, 
ponto de gente comida por si própria. Onde as baratas aprendem a desfi-
lar. Sabe a espuma que desce da existência vencida? Uma mistura de cul-
pas e atrasos fraturados. Há emergências quem nem U.T.I resolve. 

 A mulher das invenções não desiste. Segue rua a rua com os seus 
folhetos e promessas eternas. O papo de céu a enganchou muitas vezes. 
Taxada de biruta, no mínimo, ela sequer escuta o que já a entranhou co-
mo bom gosto. O seu mestre a endureceu demais, chega a abençoar os 
ofensores. Mal tem o que comer, é verdade... só que a comida e bebida da 
doidinha é fazer a vontade do Deus de seu livro predileto, talvez por isso 
não seja levada tão a sério, nem tão a contragosto. 

 Achega-se ao muquifo alcoólico. Entrega pães e palavras. É inun-
dada... uma catástrofe natural. Quase se afoga na enxurrada de risos e pa-
lavrões. Sorri. Persiste. Recebe um jorro de cerveja na face. Enxuga-se e 
continua. O mendigo, ao canto da situação, acha o vexame exagerado. 
Toma a frente da doidinha, que lhe bate (absurdamente) sincera. 

 Uma conversa franca. Olhares. À partida da santa, um coração. 
Nem o proprietário tinha a ciência dos batimentos. Decide beber todo 
dia no mesmo antro, pois há a chance de o impossível retornar. Sim, ele 
vem! Dias e dias sem a convicção cumprida. Pega o folheto amassado, no 
fundo do bolso mais esquecido. Decora o endereço. 

 No meio da reunião maluca. A mesma doidinha no microfone. O 
barraco eclesiástico chega familiar ao maltrapilho visitante que, não sabe 
como, sente paz no confronto... acha o tesouro que ninguém pode com-
prar! 
 
 
Elicio Santos 
Ilhéus/BA 
elicio.nascimento@hotmail.com 
Fan page Escritor Elicio Santos: https://www.facebook.com/elicio38 
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Teopoético 

INVENTÁRIO 
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BUSCANDO A CRISTO 
 
A vós correndo vou, braços sagrados 
Nessa cruz sacrossanta descobertos 
Que, para receber-me, estais abertos, 
E, por não castigar-me, estais cravados. 
 
A vós, divinos olhos, eclipsados 
De tanto sangue e lágrimas abertos, 
Pois, para perdoar-me, estais despertos, 
E, por não condenar-me, estais fechados. 
 
A vós, pregados pés, por não deixar-me, 
A vós, sangue vertido, para ungir-me, 
A vós, cabeça baixa, p'ra chamar-me 
 
A vós, lado patente, quero unir-me, 
A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 
Para ficar unido, atado e firme. 
 
 
Gregório de Matos 

Conciliação 
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A JESUS CRISTO NOSSO SENHOR 
 
Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado, 
Da vossa alta clemência me despido; 
Antes, quanto mais tenho delinquido, 
Vos tenho a perdoar mais empenhado. 
 
Se basta a vos irar tanto pecado, 
A abrandar-vos sobeja um só gemido: 
Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 
Vos tem para o perdão lisonjeado. 
 
Se uma ovelha perdida já cobrada, 
Glória tal e prazer tão repentino 
Vos deu, como afirmais na Sacra História: 
 
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 
Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória. 
 
 
Gregório de Mattos 

Conciliação 
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AO BRAÇO DO MESMO MENINO JESUS QUANDO APARECEU 
 
O todo sem a parte não é todo, 
A parte sem o todo não é parte, 
Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 
Não se diga, que é parte, sendo todo. 
 
Em todo o Sacramento está Deus todo, 
E todo assiste inteiro em qualquer parte, 
E feito em partes todo em toda a parte, 
Em qualquer parte sempre fica o todo. 
 
O braço de Jesus não seja parte, 
Pois que feito Jesus em partes todo, 
Assiste cada parte em sua parte. 
 
Não se sabendo parte deste todo, 
Um braço, que lhe acharam, sendo parte, 
Nos disse as partes todas deste todo. 
 
 
Gregório de Matos 

Conciliação 
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CONTINUA O POETA COM ESTE ADMIRAVEL 
A QUARTA FEYRA DE CINZAS 

   
Que és terra Homem, e em terra hás de tornar-te, 
Te lembra hoje Deus por sua Igreja, 
De pó te faz espelho, em que se veja 
A vil matéria, de que quis formar-te. 
   
Lembra-te Deus, que és pó para humilhar-te, 
E como o teu baixel sempre fraqueja 
Nos mares da vaidade, onde peleja, 
Te põe à vista a terra, onde salvar-te. 
  
 Alerta, alerta pois, que o vento berra, 
E se assopra a vaidade, e incha o pano, 
Na proa a terra tens, amaina, e ferra. 
   
Todo o lenho mortal, baixel humano 
Se busca a salvação, tome hoje terra, 
Que a terra de hoje é porto soberano. 
 
 
Gregório de Matos 

Conciliação 
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A NOSSO SENHOR JESUS CHRISTO COM ACTOS DE ARRE-
PENDIDO E SUSPIROS DE AMOR. 

    
  
Ofendi-vos, Meu Deus, bem  é verdade, 
É verdade, meu Deus, que hei delinquido, 
Delinquido vos tenho, e ofendido, 
Ofendido vos tem minha maldade. 
   
Maldade, que encaminha à vaidade, 
Vaidade, que todo me há vencido; 
Vencido quero ver-me, e arrependido, 
Arrependido a tanta enormidade. 
   
Arrependido estou de coração, 
De coração vos busco, dai-me os braços, 
Abraços, que me rendem vossa luz. 
   
Luz, que claro me mostra a salvação, 
A salvação pertendo em tais abraços, 
Misericórdia, Amor, Jesus, Jesus. 
 
 
Gregório de Matos 
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