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EDITORIAL 
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Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Esta é a 2ª edição da Conciliação, revista digital de produ-

ção teopoética, com publicação bimensal. Desta vez, já temos 

nosso número ISSN, felizmente. Temos autores publicados na 

primeira edição e novos autores também, entre os quais estão 

duas mulheres (Joice Lorena e Shagaly Ferreira), para a nossa 

alegria. São autores/as exclusivamente da Bahia ( Salvador, Fei-

ra de Santana, Serrinha, Castro Alves e Santo Amaro, inclusive 

do Distrito de Oliveira dos Campinhos). 

 A 2ª edição abre com poemas relacionados à dois impor-

tantes momentos do Cristianismo tradicional, o Domingos de 

Ramos e a Quinta-feira Santa. Depois, seguem outros dois poe-

mas com uma veia desarticuladora das convenções morais cris-

tãs (Choque Santo e Putadoxologia). Não menos, propõe-nos o 

poema Religiosidade Moderna, ao lançar questionamentos so-

bre o modo de viver a fé. 

 Somos felizes também por contar essa edição com produ-

ções poéticas que problematizam, provocam, determinados 

ideais e práticas de fé. O poema Sagrado, faz ecoar a voz daque-

le/a que vê, amarga, a violência sofrida contra sua fé — nesse 

caso, o eu-lírico é um/a afrorreligioso/a. Aliás, a escolha da au-

tora para a seção Inventário Teopoético, Mel Adún,  tem a ver  



 

com o desejo da Revista Conciliação de colaborar com o ecume-

nismo e o diálogo inter-religioso, dando evidenciado a voz poé-

tica afrorreligiosa de uma mulher negra radicada na Bahia. Não 

é por acaso que a capa da 2ª edição tem uma foto da jovem Kay-

lane Campos, que sofreu uma pedrada no Rio de Janeiro, em 14 

de junho de 2015, ao sair de um ritual afrorreligioso. Os agresso-

res portavam Bíblias, que eram erguidas enquanto insultos eram 

proferidos contra Kaylane e aqueles/as com quem ela estava em 

companhia. 

 Felizmente esta edição conta também com o poema Crença, 

que sensibiliza-nos para o respeito às diferenças e aos modos 

diversos de viver a religiosidade. Este foi outro anseio que ex-

pressamos na primeira edição. Queríamos que a revista  apre-

sentasse uma maior diversidade religiosa. 

 Como esse espaço editorial está aberto  e em construção, 

publicamos nessa edição, um ensaio sobre religião e cultura no 

filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do baiano Glauber Rocha. 

Desse modo, a Revista Conciliação, que se pretendia um espaço 

para poesia e prosa, abra suas portas para textos acadêmicos na 

seção que chamamos Crítica Teopoética. 

 Publicando essa 2ª edição, esperamos que vá se firmando 

esse espaço editorial no país. Deixamos de ser uma ideia. A Con-

ciliação já é uma realidade! 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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