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EDITORIAL 

 

4   ANO 1, Nº 3, Junho|2017, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 A 3ª edição da Conciliação , revista digital de produção 

teopoética, com publicação bimensal, chega a você, leitor/a, no 

contexto dos festejos juninos. Período muito propício para a 

análise da relação entre Literatura e Teologia, uma vez que os 

santos juninos entrarem de cheio na arte popular do Brasil-

Nordeste. 

 Desta vez, temos autores já conhecidos de nosso público 

leitor, publicados em edições anteriores, e novos também auto-

res , entre os quais estão duas mulheres (Ana Maria Silva Car-

mo e Rossana Ferreira Refosco) e um monge beneditino (Dom 

Filipe de Souza), para a nossa alegria. Rossana Ferreira Refos-

co, inclusive, abrilhanta a edição, ao figurar como a publicação 

do estado do Rio de Janeiro na revista. 

 A 3ª edição nos presenteia com mística, denúncia, questi-

onamentos/provocações, tributos. Coisas diversas originadas 

da experiência de fé e de beleza de cada um/a dos autores/as. 

 Salientemos a belíssima contribuição das duas poetisas 

recém-chegadas. Ana Maria verseja/elocubra sobre que é valor 

e missão da revista, a conciliação. Escreve a poetisa “Conciliar 

ou negar? / Deus une não exclui / Deus é amor”. Já Rossana 



 

Ferreira, expõe-nos aquele tipo de fé no qual desejamos apostar. 

A fé que edifica a pessoa humana, a fé que resgata, recordando a 

dignidade: “As lembranças daquele encontro  / E de Seu olhar... 

Admirável / Me tirou os medos, / Desconsiderou meus erros / 

Me fez feliz, me amou”. A poetisa remete-nos aos sentimentos 

daquela que fora acolhida por Jesus, não obstantes os pecados 

que cometera. 

 Novamente é preciso dizer que esse espaço editorial está 

aberto e em construção, de maneira que nos prestamos a publi-

car, nessa edição, uma entrevista com José Rosa dos Santos Jú-

nior, autor do livro “Poesia sem pecado: representação do sagra-

do na poesia de Manoel de Barros”. A entrevista compõe a seção 

Crítica Teopoética, que foi inaugurada na edição passada para abrigar  

textos com teor acadêmico, que sejam pertinentes à temática da 

Conciliação. 

 Publicando essa 3ª edição, firmamos mais ainda a alegria 

que nos tornamos uma realidade! Que venham outros poetas e 

outras poetisas para nossa revista. 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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MEU CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS 
 
 
Livre de tudo que me prende ao chão, 
Estou em Deus com a inteireza de mim. 
Sem medo de me deixar ser rejeitado, 
Esquecido, enfim, abandonado. 
  
Não temo não ter toca ou ninho, 
E sequer não ter onde reclinar a cabeça. 
Não temo não voltar para enterrar os mortos, 
Nem pôr a mão no arado: 
Meu coração está em Deus! 
 
Abandona-te, tu que me lês! 
Não temas a solidão da tua loucura, 
O mundo não te compreenderá!! 
 
Junta-te a mim, caro amigo, 
Para que digamos juntos: 
Corações ao alto, 
O nosso coração está em Deus! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 

Conciliação 
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ELUCUBRAÇÕES 
 
 
Transcender ou cercear? 
Aprender ou deslegitimar? 
Conciliar ou negar? 
Deus une não exclui 
Deus é amor 
E não guerra 
Deus acolhe e liberta.  
Então porque o homem 
Mata e oprime em seu nome? 
 
 
Ana Maria Silva Carmo 
Salvador/BA 
ana.mcarmo@hotmail.com 

Conciliação 
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GÊNESIS 
 
 
Antes do Princípio, 
Deus, 
Devaneio Criativo 
— Haja Poesia — 
Gera e regenera 
Os mundos, 
Eternidade dentro em nós. 
A Poesia disse: 
Eu Sou 
O Santíssimo Poeta. 
Descansou nesse Mistério 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 

Conciliação 
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O QUE NOS SACIA? 
 
 
Tudo que vem de mim mesmo ainda me deixa a desejar 
E essa insatisfação tem alguma razão aparente? 
Cada ponto de chegada demarca outra saída 
A sensação de completeza dura apenas momentos 
O que nos sacia vem de fora! 
 
A fome de presença, a sede de afeto, o desejo de reconhecimento 
De onde vem uma possível resposta? 
Vejo que eu não me basto a mim mesmo 
O que pode calar esse inquietante busca? 
O que nos sacia nãos vem de fora 
 
Interpelações sobre a felicidade 
Reticências sobre as conquistas 
Especulações sobre o infinito 
Autotranscedência  apesar da falência 
O que nos sacia vem do Outro 
 
Consciência dos próprios limites 
Incertezas sobre o depois 
Fragmentações e divisões internas 
Senso de absoluto mesmo na decadência 
O que nos sacia? 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
www.pjribeiro.blogspot.com 



 

UMA FÉ NÃO FINGIDA 
 
 
Aos pés do Criador ele se prostra 
e contempla a santidade divina. 
Forças ocultas tentam abduzi-lo, 
Fragilizando sua fé inabalável. 
Essas forças tenebrosas deixam 
Traços de um ser capcioso, vil. 
Do coração do homem contrito 
Brota um eflúvio de confiança, 
Trazendo paz à alma perplexa. 
O inimigo persiste e luta para 
Lançar o homem no opróbrio. 
Crava-lhe no peito punhais 
Afiados com traços de vitupérios. 
Mas a fé não fingida resiste, 
E a coisa ruim se desespera. 
Um coração fiel e ígneo habita 
O íntimo daquele crente fiel. 
Uma coragem rompe o silêncio 
E de sua boca ecoa o grito final: 
Vai-te embora satanás! 
O Cristo que vive e reina surge, 
Majestoso, poderoso, sempiterno. 
Retira-se, cabisbaixo, o pai do 
Engodo, artífice da mentira. 
Suado, emocionado, desperta 
Do sono, o homem cristão. 
Era utopia? Era sonho? Visão? 
Não se sabe, mas Cristo venceu! 
 
 
Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 
psimaroelbispo@gmail.com  
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O CANTO NOVO 
 
 
Apesar das flores do mal 
habitarem cada dia mais 
os canteiros descuidados 
de nossas almas profanas, 
há de haver sempre 
a Rosa Girassolada, 
vestida de sol, a brilhar 
em nossa carne sagrada: 
sangue e corpo, 
tendões e ossos (...) 
inteiro ser que nos salva 
do absurdo desumano 
dos espíritos sem alma. 
 
 
 
Ribeiro Halves (Revdo. Eduardo Henrique) 
Recife/PE 
ribeirohalves@gmail.com  
http://ocantonovo2.blogspot.com.br/ 
http://ribeirohalves.blogspot.com.br/  
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UM CANTO NOVO (O Hino) 
 
 
Dos quatro cantos 
eleva-se um hino 
tão novo e tão antigo 
quanto as pedras. 
 
Seus acordes são fiados 
dos sonhos tecidos 
por gerações de despertos 
que habitam a Graça. 
 
Suas notas silenciosas 
espalham pelos ares 
a lâmina das águas, 
a luz dos lagos... 
 
os tambores da terra, 
a cítara dos mares; 
a demarcar com mil tons 
que Alto orquestra-se: 
 
o hino, tão novo de tão antigo, 
silente de tão estrondoso: 
Aurora que se estrela 
ao crepúsculo do inimigo.  
 
 
 
Ribeiro Halves (Revdo. Eduardo Henrique) 
Recife/PE 
ribeirohalves@gmail.com  
http://ocantonovo2.blogspot.com.br/ 
http://ribeirohalves.blogspot.com.br/  
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RELATOS DE UMA PROSTITUTA 
 
Aconchegada 
Um degrau abaixo do Teu 
Ao som de Sua voz 
Assentei-me junto de Ti a prosearmos 
Deleitando-me em cada história 
Apreciando, sem pressa sua companhia  
Sabíamos da minha sentença 
Conhecíamos o olhar do desprezo 
Todavia o dEle... 
O dele me trouxera a cura 
A leveza 
Alívio de minh'alma 
E devolvera-me o riso 
Por isso eu quis ficar ali  
Aos Seus pés. 
Houvera visto lugar aconchegante, 
Mas pessoa aconchegante, não 
Apenas Ele  
E as lembranças daquele dia 
Em que rimos das mesmas piadas 
Tomamos o mesmo vinho 
Cantamos a mesma canção... 
Ali, na escada da nossa casa  
Guardei comigo 
As lembranças daquele encontro  
E de Seu olhar... Admirável 
Me tirou os medos,  
Desconsiderou meus erros 
Me fez feliz, me amou 
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Rossana Ferreira Refosco 
Rio de Janeiro/RJ 
rossana_refosco@hotmail.com 



 

SONETO FÚNEBRE 
 
Cessou-se a existência terrena 
Entrego-te, ó chão, o corpo 
Pó ao pó, cinza à cinza, drena 
O espírito, Deus o tenha morto; 
 
Eis calado, o ponto final 
Que dá morte à esperança 
Axiomática e fatal 
Sepultamento da aliança; 
 
Quão grande perda que ao funeral se estende 
Pôr sobre o amor a terra do afã 
Mas sobre ti, ponho o jasmim  
 
Deitando a força, a verdade sã 
Por quem me mata, a lealdade 
Porque quem ama, ama até o fim. 
 
 
Rossana Ferreira Refosco 
Rio de Janeiro/RJ 
rossana_refosco@hotmail.com 
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ROSTO DE DEUS 
 
Somos uma Igreja viva que transcende os belos templos físicos e as púrpuras 
cardinalícias. Vejo o rosto do bom Deus, vejo honestidade, prudência, res-
peito. Vejo Vida. 
Vejo e sinto emoção, mas não um sentimentalismo momentâneo. Sinto a 
presença do Cristo Encarnado. Em cada rosto marginalizado. Sinto e com-
provo a existência da fé, capaz de guiar os fiéis por um "deserto" sem água e 
sem pão. 
 Vejo amor e obediência ao Santo Padre na profundeza mais íntima de seus 
corações. Vejo ouvidos surdos aos gritos da incredulidade. Vejo em cada 
terço rezado o nome de nossa Mãe Maria invocado. 
 Vejo seu rosto em cada rosto pelo forte sol nordestino queimado. Que ao 
seu raiar não se deixa intimidar. Pois, ao acordar, é a Trindade que começam 
a invocar nas orações sagradas de seu humilde lar e que Ela faz questão de 
ali habitar.  
Vejo lágrimas de sofrimento que regam a aridez de rostos sofridos, que fa-
zem brotar um sorriso de esperança, de luz, de devoção, de confiança em 
nosso bom Deus.  
Vejo literalmente seu rosto de Pai bondoso e sinto ao ser tocado por suas 
mãos calejadas a maior carícia de Deus. Sinto o tocar de suas mãos que aco-
lhe cada vida que nasce nas mãos das parteiras. 
 Vejo no brilho dos olhos das parturientes ao escutar o choro do seu bebê 
que acabou de chegar. O seu coração materno pulsar. Sinto as vozes dos 
querubins nas vozes das santas mulheres cantando os benditos com muita 
devoção até o fim.  
Vejo a gratidão a cada chuva que cai no sertão. Pois foi fruto da invocação e 
do amor com fé a São José. Vejo o que realmente é o sustentáculo da nossa 
amada Igreja. A assistência perene do Espírito Santo.  
Vejo um povo que ama e que sabe ser amado. Vejo em cada “reza” das reza-
deiras uma fé benfazeja, a invocação do Credo em toda sua certeza. Pois são 
os verdadeiros filhos do Deus Amor. A Igreja Viva que não se abate pelas 
astúcias do "inferno". 
Povo amado, povo querido, povo de Deus. Povo santo no mais profundo 
significado da santidade. Eu vejo o rosto de Deus e como O vejo. A Igreja 
Santa. O Templo do Senhor! Portadora da fé que me fortalece e que me faz 
todos os dias um feliz vocacionado. Obrigado meu povo amado! O rosto de 

Deus a mim foi revelado e não precisa mais ser procurado, basta agora 

ser amado.      (Dom Filipe de Souza, OSB) 

Conciliação 



 

BÍBLIA VELHA 
 
 
De todos os presentes valiosos que ganhei do meu pai, destaca-se o livro 
velho semidestruído. A bíblia Vida Nova com comentários do saudoso 
Russell Shedd foi comprada em noventa e sete. Em minhas mãos já esta-
va bastante usada e rabiscada. Registro próprio de devoradores de livros. 
Traça. Cupim. Um presente inusitado. Frustração alegre. Os rabiscos 
contêm pedidos de orações e esboços de sermões que ele mesmo havia 
pregado. Os versículos marcados os toma de cor e salteado. Em páginas, 
gotas. Lágrimas de alguém que chorava enquanto lia. Na contracapa três 
corações Mario Katia Israel. No espaço vago entre os corações, a foto 
em miniatura. Tirada no parque, naquele mesmo ano. A capa deteriora-se 
no tempo mais rápido do que na memória. A Bíblia Velha é Aleph, como 
diria Borges. “Um dos pontos do espaço que contém todos os outros 
pontos. O lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do 
planeta, vistos de todos os ângulos”. Por meio dela é possível ser trans-
portado ao passado e testemunhar o nascimento do gigante de um metro 
e sessenta e oito. Assistir o fôlego renovar-se no garoto que caminha qui-
lômetros para ir e vir à escola. Ver a pobreza e a desesperança encontra-
rem na bebida alcoólica morfina para a alma. Contemplar na juventude a 
superação do vício. Um encontro profundo de amor. Um casamento. 
Uma companheira amiga. Um filho amor, fruto deste. Retorno glorioso 
aos estudos. Duas graduações. Reescritura de uma história que malmente 
foi escrita. Tudo isso fomentado por outras tantas bíblias velhas. Quanta 
coisa é possível ver no encontro com as páginas amareladas. Confluência. 
Tenho uma bíblia nova onde traço rabiscos na esperança de um dia tor-
nar presente: uma Bíblia Velha. 
 
 
Israel Argolo dos Santos Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
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AMOR DESCONHECIDO 
 
 
O amor desconhecido puxa as mãos e leva para tocar nos rostos infantis. 
“Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro”, 
não, eles não querem experimentar essa dor. Os irmãozinhos deixados 
para trás tem esperança nos corações que os resgatarão da informalidade 
do quarto coletivo. Ao conseguir tocá-los, se percebem anseios, medos, 
dúvidas e inquietudes misturados. Um singelo abraço significa projetar 
como será o dia em que esses pequeninos serão acolhidos. 
O amor incógnito faz respirar as flores e a maresia. É necessário cami-
nhar de pés descalços na areia, conectando-se com o sagrado. A divinda-
de também está no cheiro que anda por entre os eucaliptos e os ramos de 
alfazema. 
O amor oculto sussurra com voz angelical. Eis o homem nascido entre 
os mugidos que, com toda a doçura do mundo, indaga “tendes aí alguma 
coisa para comer?” Sua fala é audível para quem assim o desejar, pois 
“Deus não é Cristão” e sua voz tampouco seria. Todos possuem o direi-
to de ouvir o Deus mãe e pai que fala até no silêncio, diz afagos nos ou-
vidos, se pronuncia nas bocas sedentas, traduzindo o vazio do íntimo 
doído por coisas que jamais tiveram. 
O amor escondido mostra as maravilhas do mundo. Através desse olhar 
se veste a empatia, se enxerga o trabalho da abelha e o rastro do elefante. 
Marejam diante do bebê amamentado, da arte que traz a catarse e da es-
perança que renasce no horizonte. O amor é uma flor colorida que nasce 
nos corações dos iguais e dos diferentes. 
 
 
Osvaldo da Silva Capinan Junior 
Salvador/BA 
osvaldojunior76@hotmail.com 
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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

O Deus Mal Informado 

 

No caminho onde pisou um deus 

há tanto tenpo que o tempo não lembra 

resta o sonho dos pés 

  sem peso 

  sem desenho. 

 

Quem passe ali, na fracção de segundo, 

em deus se erige, insciente, deus faminto, 

saudoso de existência. 

 

Vai seguindo em demanda de seu rastro, 

é um tremor radioso, uma opulência 

de impossíveis, casulos do possível. 

 

Mas a estrada se parte, se milparte, 

a seta não aponta 

a destino algum, e o traço ausente 

ao homem torna homem, novamente. 

 

 

(Carlos Drummond de Andrade, in: A Falta que Ama.) 
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Deus Triste 

 

Deus é triste. 

 

Domingo descobri que Deus é triste 

pela semana afora e além do tempo. 

 

A solidão de Deus é incomparável. 

Deus não está diante de Deus. 

Está sempre em si mesmo e cobre tudo 

tristinfinitamente. 

 

A tristeza de Deus é como Deus: eterna. 

 

Deus criou triste. 

Outra fonte não tem a tristeza do homem. 

 

 

(Carlos Drummond de Andrade, in: 'As Impurezas do Branco.) 
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IGREJA 

 

Tijolo 

areia 

andaime 

água 

tijolo. 

O canto dos homens trabalhando trabalhando 

mais perto do céu 

cada vez mais perto 

mais 

- a torre. 

 

E nos domingos a litania dos perdões, o murmúrio das invoca-

ções. 

O padre que fala do inferno 

sem nunca ter ido lá. 

Pernas de seda ajoelham mostrando os geolhos. 

Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esqueci-

da. 

A manhã pintou-se de azul. 

No adro ficou o ateu, 

no alto fica Deus. 

Domingo... 

Bem bão! Bem bão! 

Os serafins, no meio, entoam quirieleisão. 

 

(Carlos Drummond de Andrade, in: Alguma poesia) 

Conciliação 
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POEMA DAS SETE FACES 
 
Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida 
 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres 
A tarde talvez fosse azul 
Não houvesse tantos desejos 
 
O bonde passa cheio de pernas 
Pernas brancas pretas amarelas 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração 
Porém meus olhos 
Não perguntam nada 
 
O homem atrás do bigode 
É sério, simples e forte 
Quase não conversa 
Tem poucos, raros amigos 
O homem atrás dos óculos e do bigode 
 
Meu Deus, por que me abandonaste 
Se sabias que eu não era Deus 
Se sabias que eu era fraco 
 
Mundo mundo vasto mundo 
Se eu me chamasse Raimundo 
Seria uma rima, não seria uma solução 
Mundo mundo vasto mundo 
Mais vasto é meu coração 
Eu não devia te dizer 
Mas essa lua 
Mas esse conhaque 
Botam a gente comovido como o diabo. 
      (Carlos Drummond de Andrade) 

Conciliação 
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ENTREVISTA A JOSÉ ROSA DOS SANTOS JUNIOR 

 

 No dia 20 de junho, o professor José Rosa dos Santos 

Júnior realizou o lançamento do seu livro “Poemas 

concebidos sem pecado: as representações do sagrado 

na poesia de Manoel de Barros”, publicado pela UEFS 

Editora, e a Revista Conciliação propôs uma entrevista 

ao autor, que gentilmente aceitou nossa proposta. Júnior Rosa é natu-

ral de Ilhéus/BA, mas atualmente reside em Salvador/BA. Possui dou-

torado em Literatura e Cultural (UFBA) e atua como professor substi-

tuto de Estudos Literários na Universidade do Estado da Bahia—

UNEB, campus XX (Brumado). 

 

Conciliação: José Rosa, você acaba de publicar o livro “Poemas 

concebidos sem pecado: as representações do sagrado na poesia 

de Manoel de Barros”. Apresente-nos o livro: como ele nasceu, 

que contribuição você espera oferecer com sua publicação. 

José Rosa: O livro é fruto da minha dissertação de mestrado, 

defendida em agosto de 2011, junto ao Programa de Pós-

Graduação em Literatura e Diversidade Cultural, da Universi-

dade Estadual de Feira de Santana. Meu principal objetivo (ou 

talvez seja o principal objetivo do livro) é contribuir com a for-

mação da fortuna crítica do poeta Manoel de Barros, ainda pou-

co estudado pela academia, além de divulgar a obra poética de 

Barros e a formação de possíveis leitores de poesia. 

Conciliação 
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Conciliação: Quem é Manoel de Barros? Quais textos da poéti-

ca desse autor você poderia salientar não tanto como pesquisa-

dor, mas sim como leitor? 

José Rosa: Manoel de Barros é um poeta sul-mato-grossense, 

nascido na cidade de Corumbá (Pantanal). Viajou as principais 

metrópoles do mundo, mas tais viagens sempre renderam pou-

co ou nenhum assunto poético; o poeta Manoel sempre temati-

zou, em seus construtos, as vivências na cidade de Corumbá. 

São muitos os poemas de Barros que me tocam e que se erguem 

imperiosamente em minha memória, mas há um, em especial, 

que me fala profundamente, talvez pela simplicidade (que em 

nada se assemelha com o simplório), talvez pela “consagração” 

poética que o eu-lírico faz de um acontecimento tão ordinário. 

Eis o poema: “formigas carregadeiras entram em casa de bun-

da”. 

 

Conciliação: Você já disse nos esclareceu mais acima sobre o 

que se trata o livro. Gostaríamos, entretanto, que você se deti-

vesse agora no terceiro capítulo do livro, “As representações do 

sagrado na poesia de Manoel de Barros”. Quais “contornos” 

dessa representação você identifica, sinaliza? 

José Rosa: A especificidade das representações do sagrado na 

poesia de Manoel de Barros é exatamente a rasura que o eu-

lírico e a poesia como um todo fazem com a noção que a socie-

dade tem do sagrado.  

Conciliação 
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Em Manoel de Barros, a hierofania ( manifestação do sagrado) 

se mostra nas coisas pequenas, ínfimas, desimportantes, mijadas 

de orvalho, sem valor de troca, fora das engrenagens do mundo 

capitalista. Nessa poética, o sagrado se revela na lama, na borra, 

no cisco, na bosta de pato, na arraia, na pobreza, na singeleza 

das coisas “desimportantes”. 

 

Conciliação: Na apresentação do livro, a professora Ligia Tel-

les diz que “ao escolher o tema ‘as representações do sagrado na 

poesia de Manoel de Barros’  [...], José Rosa traz para a cena crí-

tica uma questão que não tem sido contemplada ou, pelo me-

nos, não tem sido priorizada nos estudos mais recentes”. Como 

você analisa essa questão do estudo do sagrado (religiosidade/

teologia/transcendência) nos estudos literários? Qual é o contex-

to acadêmico que encontra quem opta por essa questão? 

 

José Rosa: As representações do sagrado, no âmbito dos estu-

dos literários, já foi, por um período, bastante estudadas. No 

entanto, acredito que tais estudos se voltavam para a hierofania 

tradicional: o sagrado manifestado nas monumentalidades, nos 

ritos e objetos sacros, na figura de religiosos, dentre outros. No 

presente estudo, recorro às teorias tradicionais do sagrado 

(Mircea Eliade, por exemplo), mas forjo e aplico tais construtos 

teóricos para desestabilizar e rasurar as noções tradicionais da 

sacralidade:  
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aponto as hierofanias nas instâncias marginalizadas, nas vivên-

cias mais simples e humanas, nas escórias, nos destroços, nas 

ruínas... é uma inversão de sinais. Estudar a questão do sagra-

do, na academia, ainda é algo incômodo, por uma série de fato-

res, afinal nossa sociedade nos diz que tais discussões não de-

vem sair do foro pessoal, ainda é preciso deseducar e desapren-

der. É o próprio Manoel de Barros quem afirma: desaprender 8 

horas por dia, ensina os princípios”.  
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