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DOMINGO DE RAMOS 
 
 
Adentra, Senhor, humildemente na cidade algoz dos profetas. 
Sigo-te, logo após, discreto, quase a tocar o jumentinho. 
Trago o coração a palpitar, vibrante de esperança, 
Porquanto cheio de sofrimento, 
Aquele sofrimento de sermos quem somos, 
E não termos quem nos diga: “eu sei quem você é: 
Descansa que, para você, temos um lugar”! 
 
Acompanho a sua intimidade, Senhor. 
Esses ramos agitados de exaltação a Ti, 
Os sorrisos dos que os agitam, 
Não serão o suficiente para livrá-Lo da derradeira hora. 
Essa hora que é Tua, e de ninguém mais, 
Por mais que a outros – todos – a ofereça. 
 
Senhor, irei a pé, para onde guiares os meus pés, 
Mas te seguirei até a cruz – e ela já me dói, como a Ti também. 
Estarei lá, corajoso, silencioso e sofrido... 
E sei que, pelas razões que só o Senhor sabe, 
Quase banalmente, serei colocado como o quarto crucificado. 
Mas deixo estar porque também sei 
Que o último gesto é teu e tua é a última palavra! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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CENÁCULO 
(Para Adélia Prado) 

 
 
Quinta-feira Santa, 
Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. 
Estou em casa, na cozinha, 
A preparar macarrão para o meu filho, 
E Deus continua a me chamar. 
Ele nos chama em todo lugar 
E a cada tempo também. 
 
"Tomai e comei..." 
Acho que há algo em comum 
Entre a cozinha de minha casa 
E o cenáculo da última ceia: 
O Senhor me chama, me chama, me chama! 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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CHOQUE SANTO 
 
 
Diz que dá choque quando em oração 
Em êxtase místico todo corpo treme 
Emocionalismo? Fanatismo? Mau-caratismo? 
Ignorância? Loucura? Possessão? 
Avaliam os entendidos em Divindade 
Estado de choque 
O meu 
Acostumado à teologia hermética 
Asfixiante 
Petrificante 
Putrefaçante 
Acostumar-se ao Mysterium tremendun et fascinans 
Contradição 
Santo choque que me despertou Vida 
Desperdício tentar perceber o Sagrado de forma estática 
e não extática 
Com olhos prioritariamente hermenêuticos 
em vez de essencialmente poéticos 
Divindade é Logos 
Palavra 
Pura Poesia 
Plenitude de Beleza 
Vento Impetuoso 
Chama Trepidante 
Corpo transcendentalmente em choque 
é melhor que racionalmente insensível 
ao espírito/Espírito. 
Eletrifica-nos, Pai das Luzes. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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PUTADOXOLOGIA 
 
 
No carro, adesivo da Virgem Santa e a frase “100% cabaré”. 
Contradição? Sade? Bakhtin? Noll? Mendes? Santiago? Nazaré. 
Sexo e Santidade. Transcendência. Carnalidade. Encarnação. 
Prazer pelo prazer. Vida em abundância. Fleurs du mal? 
Redenção. 
Asherá e Javé num grande culto da fertilidade. 
Adoração. 
Cântico dos Cânticos. Boca nos seios. Mão na fresta. 
Perversão. 
Vou gozar, já diz o Hinário Cristão. 
Corpo revitalizado na degradação que a sociedade burguesa condena. 
“O corpo é útil como a máquina não o é, 
Porque ele é o lugar da Vida que renasce a cada minuto 
E da Palavra que a celebra” 
Reavivamento. 
Implode as regras de conduta. 
A Santa não é mais virgem. 
É puta! 
Verbum Caro Factum Est. 
 
 
Israel Argolo dos Santos Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
 



 

SAGRADO 
 
 
Quando meu sangue jogou minhas contas fora 
Lembrei de meu Táta sendo expulso 
Por causa do que chamaram "chapéu". 
 
Quando meu sangue negou minhas raízes 
Lembrei da minha irmã 
Apedrejada pelos ignorantes. 
 
Quando meu berço não aceitou minhas escolhas, 
Desprezou meu sagrado, 
Atearam fogo no meu Ilê. 
 
Não sabiam que a justiça vem da chama, 
Que a cura vem da terra, 
Que a água mata a sede 
E que os ventos enchem meus pulmões de força. 
 
Quando minha família negou minha ancestralidade 
Não os culpei. 
Foi no colo de mamãe Oxum que encontrei conforto. 
 
Ela me disse: "Espera. 
Deixe com o Tempo, 
Deixe comigo". 
 
 
Joice Lorena 
Santo Amaro da Purificação/BA 
joicelorenaalves@hotmail.com 
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À BEIRA DO ABISMO 
 
 
Você já pensou em se machucar? 
Todo homem tem seu limite 
O desespero é a força dos agonizantes  
Poucas pessoas suportam o sofrimento por muito tempo… 
Cuidar de si é levar adiante os próprios objetivos… 
A ingenuidade  é o passaporte dos inocentes. 
 
Quem tem angústia não sabe medir o tempo 
Quem sofre insônia não conhece calmaria 
Quem acredita espera que o destino se mude 
Quem sabe fingir não escreve autobiografia 
Diante do nada tudo parecer ser muito vazio 
A beira do abismo só resta a incerteza do próximo passo. 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
www.pjribeiro.blogspot.com 
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Deus, 

Javé, 

Jeová, 

Alah... 

Seja lá... 
 

Maria 

Janaina, 

Yemanjá. 

Seja lá... 
 

Fé, 

crença, 

Devoção 

Dever... 
 

Tudo dever ser 

De acordo com que se crê. 

Demonstre sua fé  

Compartilhe suas crenças  
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Sejam elas nas estrelas, 

cartas, 

simpatias... 
 

Sejam elas na igreja, 

num terreiro, 

num templo... 
 

dentro de você existe uma força 

tão grande, 

tão gigante, 

tão imensa... 
 

Força capaz de erguer, 

capaz de curar, 

de mover  
 

Mares  

Céus e 

Montanhas... 

 

Creia, simplesmente 

creia! 

CRENÇA 

Josimar Santana Silva 

Serrinha- BA 

josimaa.santanna@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/maar.santanna 

mailto:josimaa.santanna@hotmail.com
https://www.facebook.com/maar.santanna


 

DEUS X DIABO 
 
 
Deus fez a luz, o Diabo fez as trevas 
Deus fez a terra, o Diabo repartiu 
Deus fez a floresta, o Diabo criou a fome 
Deus fez a água, o Diabo a poluiu 
 
Deus fez o amor, o Diabo fez o pecado 
Deus fez a beleza, o Diabo o espelho 
Deus fez o infinito, o Diabo mostrou o bizarro 
Deus fez a fé, o Diabo inventou o medo 
 
Deus fez a vida, o Diabo fez o homem. 
 
 
Lucian Carneiro 
Salvador/BA 
opoeta1000@yahoo.com.br 
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VISÕES DO INFINITO 
 
 
O espírito surgido da lama 
Em mil convulsões telúricas clama 
A liberdade das origens atávicas 
Em visões do infinito iluminadas. 
 
Seus instintos animais 
Em fogo consomem sonhos. 
Mas as visões dos infinitos 
Despertam a liberdade das almas. 
 
Os olhos vem cores não solares 
Estrelas que não noturnas 
Emoções não terrestres 
 
Descortina-se grandezas celestes 
Dimensões das verdades eternas 
Para aqueles de consciência pura! 
 
 
Marcelo Martinho 
Feira de Santana/Ba 
marcelomartinho1@gmail.com  
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RELIGIOSIDADE MODERNA  
 
 

Do que vale a vida cristã se o homem reverbera nas palavras inúmeras 
orações... 

Mas o coração perpassa para longe das searas da fé genuína? 
Do que serve a confiança no Altíssimo 

Se quando vêm as agruras 
Tenho medo? 

 
Para que serve o amor entrelaçado nessa  religiosidade moderna... 

Se quando avisto  meu próximo caído, passo de largo? 
Para que estudar e pregar lindos sermões 

Se não consigo vivê-los em essência? 
Para quê? 

 
Falácia! Discursos vazios ao vento  nessa plêiade deveras enorme 

Pregadores renomados que falam em nome de Deus 
Percebo ouvintes atentos às dicas do sucesso 

Ingenuidade? Obediência quase cega? 
É tempo de despertar! 

 
 
Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 
psimaroelbispo@gmail.com  
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CHUVA 
 
 
Quem dera eu tivesse a fé da semente 
que se deita na terra seca. 
O sol ardendo em todas as estações,  
e ela espera. 
 
 
Shagaly Ferreira 
Oliveira dos Campinhos - Santo Amaro/BA 
shagaly.araujo@gmail.com  
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