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EDITORIAL 

 

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

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Desta vez nos atrasamos! A 4ª edição da Conciliação, revista digital 

de produção teopoética, chega a você, leitor/a, com o atraso de um mês. 

Mas enfim chegou! 

 Desta vez, temos autores já conhecidos de nosso público leitor, 

publicados em edições anteriores, e também novos autores , entre os 

quais estão os amigos Carlos Vilarinho e Vianey Nadal. Vilarinho já é 

um “velho” conhecido no cenário da literatura baiana, tendo publicado 

“As Sete Faces de Severina Caolha” (2005), “Baculejo e outras histó-

rias” (2017), entre outros. 

Vianey, por sua vez, possui uma vasta obra ainda por ser descoberta, 

como tantos outros escritores independentes. Tem  publicados pela pri-

meira vez alguns de seus escritos, aqui nessa edição da Conciliação. Mas 

com certeza virão muitas outras publicações. Sua escrita é, a um só tem-

po, erudita e contemporânea. Se a “forma” guarda o que há de melhor 

na história da literatura mundial, o “conteúdo” observa o que há de mais 

contemporâneo. Profere as denúncias contra o tempo atual, com uma 

rara acidez. 

 Sentimo-nos lisonjeadxs com o belíssimo grupo de autorxs que 

publicam na Revista Conciliação. Cada texto que vocês nos confiam é 

uma preciosidade sem fim. Vocês ajudam a solidificar o nosso projeto 

editorial. 

 Desta vez, publicamos na seção Crítica Teopoética o artigo de 

nosso editor, Adriano Portela, intitulado Auto da Cananea: o Evangelho 

da Graça. O artigo demonstra o conteúdo teológico veiculado no auto 

de Gil Vicente, a partir do tema da “oração”, e como o dramaturgo  



 

português se serviu de elementos estéticos para veicular suas ideias teoló-

gicas no auto. 

 Já na seção Inventário Teopoético escolhemos as canções de Gilberto 

Gil. Depois que Bob Dylan foi ganhador  do Nobel de Literatura (2016), 

sentimo-nos a vontade para prestigiar uma obra sem igual como a de Gil-

berto Gil, num espaço como este. Melhor para nós, que temos a oportu-

nidade de evidenciarmos o potencial teopoético de diversas canções do 

cantor e compositor baiano. 

 Em virtude do poema “Cristo Emasculado” do teopoeta Danilo 

Gomes, que segue publicado nessa edição, escolhemos como capa da edi-

ção a foto da modelo trans Viviany Beleboni, em sua performance como 

Cristo crucificado na Parada Gay de São Paulo (2015). Por conta da per-

formance, Viviany sofreu ameaças de morte e agressões físicas ainda em 

2015; e, no ano passado, registrou novo boletim de ocorrência em decor-

rência do espancamento a que foi submetida por um grupo de 05 ho-

mens, que citavam o livro de Romanos enquanto lhe agrediam. 

 Tal como a performance de Beleboni, o poema de Danilo visa me-

xer com a representação de Cristo hegemonicamente sustentada pelo dis-

curso religioso; tal como a performance de Beledoni, o poema de Danilo 

evidencia as contradições desse discurso em face ao Jesus histórico. 

“Cristo Emasculado” desafia aquelxs que agem como os agressores de 

Beledoni. 

 Tendo experimentado a dificuldade de concluirmos a publicação da 

4ª edição, só podemos nos alegrar com mais essa vitória! Que venham 

outros teopoetas e outras teopoetisas para nossa revista. E que venham 

boas novidades nas próximas edições! 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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