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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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CANANEIA 
 
Pão. 
Simplesmente pão. 
As migalhas, que seja. 
Não, que não sejam migalhas. 
Não quero o cotidiano, apenas. 
Quero o substancial, pai! 
 
Pão. 
Imprescindivelmente pão. 
Porque é para todos. 
Não para alguns. 
Grão unido. 
Repartido. 
 
Não, não. 
Pão. 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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CRUZADA DE UMA SAUDADE 
 
 
A distância é um ponto, 
Alguém está só. 
Livro, livre desconto, 
Luto e luta sem dar nó. 
 
Um tanto santo, 
Surfa e surta em latim, 
Vagueia em esperanto, 
A frase sem fim. 
 
Esquece a graça missa 
Ora juramentado louvor! 
Conclui em premissa, 
A emoção, o pai e a dor. 
 
 
Carlos Vilarinho 
Salvador/BA 
vilarinho.cl@gmail.com 
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CRISTO EMASCULADO 
 
 
És desprovido da virilidade dos soberanos. 
Àqueles a quem podias oprimir como servos, fazes teus companheiros. 
Compartilhas com eles a aventura da vida,  
regada a vinho e pão, bom papo e gargalhadas. 
E perturbas sem muito esforço os sistemas. 
 
És castrado da insensibilidade dos homens. 
Dos oprimidos te comoves até as entranhas; 
Te divertes com as crianças e jogas conversa fora com mulheres; 
Pranteias publicamente a morte do amigo que amas; 
Acolhes os pequeninhos sob a barra do vestido; 
Coisas de mulherzinha. 
 
És despojado da ira dos deuses. 
Distribuis amor, graça, compaixão e solidariedade; 
Ofereces morada pra bandido e aos vagabundos, baquete; 
Meretrizes te banham com lágrimas e te envolvem em seus cabelos. 
Aos que só saem da festa no lixo, multiplicas a bebida. 
Aos impuros e intocáveis, ofertas teu abraço. 
 
És despido do glamour dos nobres.  
Nascestes à mingua, entre animais; 
Andarilho pelas quebradas, nem sempre tens onde dormir. 
Cercado pela relé e monitorado pelos altivos. 
Assassinado pelos que gritavam: bandido bom é bandido morto. 
Ressuscitado pela insurreição da vida, ascendestes às alturas. 
 
Eu, alumbrado, admiro a beleza de tua humanidade glorificada. 
E aguardo esperançosamente pelo dia do nosso encontro. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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HABITACANÇÃO 
 
Era cantante o rei Lear, canto belo feito uma graúna. 
Mas seu timbre de flauta been, despertou as serpentes da inveja. 
Destronado e expulso, viu a dor sangrar os versos. 
Esvaíram-se os solfejos com o reinado. 
 
Exilado, caminha tal qual fantasma. Assombração. 
Errante no tempo, peregrino na alma. 
Caminha, caminha pelo mundo 
À procura de Társis, Passárgada, Shangri-La, Canaã. 
 
Caminhando e chorando e perseguindo a canção. 
Viu o beijo de Davi e Jônatas e quando faminto 
Comeu as alfarrobas que o filho pródigo largou no prato. 
Porém não arrotava versos nem acordes. 
 
Bebeu água com Sansão, da queixada de um jumento 
Mas a rocha de Etã não lhe restituiu a melodia. 
Foi deserto a dentro em busca de diabos dissonantes 
Perdulário das forças ante o sol 
 
Viu, com olhos fracos, Hagar, o menino e o anjo 
Desfaleceu com a divina esperança 
De que o coro celeste lhe curaria 
Ao adentrar os portões divinais 
 
Contemplou esfinges aflitas que tentavam abrir o livro dos sons da vida 
E o monstro escandinavo, pai de toda ditadura, que abduzia a arte. 
Compreendeu seu estado de limbo e chorou... 
De repente o Cordeiro entrou e derrotou a besta fascista. 
 
Abriu o livro e trouxe o som da ressurreição 
Rei Lear ressurgiu ao som do haja vida 
E fez dos versos da vida sua habitacanção 

Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
israelgonzaga@hotmail.com 



 

BONITO É TER FÉ 
 
 
Eu acredito na fé, 
Naquele desejo de que vai melhorar, 
Que a tempestade vai passar 
Se a gente acreditar. 
  
Eu realmente admiro quem tem fé, 
Quem acredita na vitória do porvir, 
Que há um caminho pra seguir, 
Que é preciso persistir. 
  
Eu acho lindo quem tem sagrado, 
Que se apega sem cansaço, 
Com toda convicção 
E não enxerga solidão. 
  
É tão bom ter no que acreditar, 
Ter no que se apoiar pra chegar lá, 
Fazer prece, reza, oferenda, oração. 
Faz figa, lê livro, pede benção, proteção. 
  
Bonito é ter fé, 
A fé que ameniza a dor, 
Venha do credo que vier 
Que haja sempre fé no amor. 
 
 
Joice Lorena Sacramento. 
Santo Amaro da Purificação/BA 
joicelorenaalves@hotmail.com 
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OS CHAMADOS DO SENHOR 
 
Uma voz majestosa ecoa forte no vale. 
É o chamado do mestre: Eu te escolhi! 
Vinde! Anunciai as boas novas! 
No amanhecer, ao pé do vale, ele. 
O caminhante nomeado, de joelhos. 
Desafios à frente e uma e decisão: 
Eis-me aqui, Senhor! Bradou ele. 
No sublime trono o Senhor exclama: 
Não temas filho! Segue adiante! 
O homem escolhido se levanta. 
Carrega em sua mão o cajado. 
No peito arde uma paixão. 
Nos lábios, um hino de louvor. 
Seu estandarte fala de amor. 
É o chamado do Senhor! 
Homens e mulheres na seara! 
Seu brado resplandece nas cidades: 
Ouvi, ó povo! Arrependei-vos! 
A inquietude perpassa os corações. 
Fragilidades são expostas. 
O labirinto do pecado estremece. 
Errantes mudos se afastam. 
Imbróglio formado no templo. 
Piedosos tensos na epifania. 
É o poder da Palavra em cena. 
É o Senhor da Palavra que chama. 
O ápice do agir do Eterno no mundo. 
Poemário grávido de missões é assim. 
Versos reunindo profetas do porvir. 
Quem Ele enviará? Quem há de ir? 
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Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 

psimaroelbispo@gmail.com 



 

SE DEUS FOSSE GRAMÁTICO 
 
 

“Você diz, Veloz, que meus poemas são longos. 
Você não escreve nada: isto é concisão.” 

Epigramas, de Marcial 

 
 
Se Deus fosse gramático, 
Seríamos seres automáticos. 
Não haveria livre-arbítrio. 
Só falaríamos em rima e 
métrica. 
Só existiria poetas acadêmicos. 
Jamais ouviria a oração de 
Um língua inculta. 
Jamais Baudelaire 
Iria compor Abel e Caim. 
Redundância seria um pecado. 
Acordaríamos fazendo 
ginástica. 
Perguntas não existiriam. 
Como Sócrates teríamos um 
Cálice de cituca. 
Rimbaud não chamaria 
a beleza de feia. 
Deus seria um cadeado fechado, 
Não teríamos acesso a 
Chave. 
Strauss-Khan não seria 
Um boi com apetite depravado. 
Ah! Se Deus fosse gramático. 
 
 
Vianey Nadal 
Feira de Santana/BA  
https://www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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JOIO E TRIGO. 
 
 

Deus é universal e Zeus, 
grego. 

 
 

Vianey Nadal 
Feira de Santana/BA 

https://www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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PROPRIETÁRIO 
 
 
Deus criou a terra; o homem, 
a cerca. 
 
 
Vianey Nadal 
Feira de Santana/BA 
https://www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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LEITURAS: UMA REFLEXÃO SOBRE O TEOR DA VIDA 

 

 

 Com o tempo tudo vira pó.  É triste quem leva a vida muito a 

sério. Isso aqui é uma ironia. A vida brinca e desafia a nossa vaido-

sa e irrisória pretensão de encontrar um nexo nas coisas. Só no de-

lírio pode se entender esse país e só sendo louco pra entender a 

vida! Mas quem busca certezas e razões acabará por entrar em co-

lapso. Só sendo desajustado para entender toda essa confusão des-

pontada.  

 Essa descontinuidade desdobrada de ser você mesmo e ou-

tros personagens, que esquizofrênico é querer que tudo caminhe 

de modo sistematizado. Melhor ser heterodoxo e poder conviver 

com esse turbilhão de efemeridades, que tentar encontrar um valor 

e terminar por se perder em estradas que não se sabe onde vai de-

sembocar.  

 E como me situo dentro desse emaranhado de papéis e de 

realidades? Como todo mundo, mesmo os que não admitem: um 

bobo da corte ou um fantoche. Cada um faz o seu sentido? Isso é 

arroubo psicológico ou terapia de autossuperação, o que permane-

ce é o descolorido de um amanhã e a luta para se ter maiores van-

tagens. 

Que fantasia essa de conhecer mundos e pessoas! Talvez essa seja a 

minha janela para uma existência menos aborrecida e seguir 

achando que a história na qual faço parte tem algo além da ansie-

dade e das incertezas!! As coisas vêm atropelando e vamos nos es-

quivando ou optando por outras, e isso provoca a sensação de que 

somos senhores da nossa história e que nos reconhecemos nessa 

tentativa de autoconstrução. Puro engano! Toda tentativa apenas 

favorece um ilusório ambiente mais próximo do que queremos, 

mas não passa duma narrativa de egos destroçados que se presta a 

compreender o que sucede. Cada vez que nos elucidamos mais, 

logo vemos ainda mais a nossa dependência de algo que não 
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conhecemos e não sabemos explicar. A fé reforça essa dependência de 
Ser Absoluto, quando a Liberdade que se pretende absoluta procura en-
contrar explicação em si mesma. Tentativas vãs, pois diante de tais reti-
cências, ou nos submetemos ou nos revoltamos. Meio termo? Ficar com 
a consciência enublada?  
 O que nos cansa é toda essa engrenagem de mentiras, desalentos e 
decepção. É um esforço memorável da religião, da ciência e de muitos 
outros seguimentos de oferecer uma configuração plausível ao que sim-
plesmente está aí. Quem decide são sempre os outros! Tanta babaquice e 
tanta mediocridade na desenfreada tentativa de driblar o inevitável, a ca-
duquice do existir. Construímos um enredo e nos colocamos dentro e 
acreditamos que viver seja fruto de um emaranhado de leituras! 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA  
jorgeribeiroribeiro@gmail.com 
www.pjribeiro.blogspot.com 
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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

SE EU QUISER FALAR COM DEUS 
(Gilberto Gil) 

 
Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que ficar a sós 
Tenho que apagar a luz 
Tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz 
Tenho que folgar os nós 
Dos sapatos, da gravata 
Dos desejos, dos receios 
Tenho que esquecer a data 
Tenho que perder a conta 
Tenho que ter mãos vazias 
Ter a alma e o corpo nus 
Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que aceitar a dor 
Tenho que comer o pão 
Que o diabo amassou 
Tenho que virar um cão 
Tenho que lamber o chão 
Dos palácios, dos castelos 
Suntuosos do meu sonho 
Tenho que me ver tristonho 
Tenho que me achar medonho 
E apesar de um mal tamanho 
Alegrar meu coração 
Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que me aventurar 
Tenho que subir aos céus 
Sem cordas pra segurar 
Tenho que dizer adeus 
Dar as costas, caminhar 
Decidido, pela estrada 
Que ao findar vai dar em nada 
Nada, nada, nada, nada 
Nada, nada, nada, nada 
Nada, nada, nada, nada 
Do que eu pensava encontrar 
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A RAÇA HUMANA 
(Gilberto Gil) 

 
 
A raça humana é 
Uma semana 
Do trabalho de deus 
A raça humana é a ferida acesa 
Uma beleza, uma podridão 
O fogo eterno e a morte 
A morte e a ressurreição 
A raça humana é o cristal de lágrima 
Da lavra da solidão 
Da mina, cujo mapa 
Traz na palma da mão 
A raça humana risca, rabisca, pinta 
A tinta, a lápis, carvão ou giz 
O rosto da saudade 
Que traz do gênesis 
Dessa semana santa 
Entre parênteses 
Desse divino oásis 
Da grande apoteose 
Da perfeição divina 
Na grande síntese 
A raça humana é 
Uma semana 
Do trabalho de deus 
A raça humana é 
Uma semana 
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EXOTÉRICO 

(Gilberto Gil) 

 

 

Não adianta nem me abandonar 

Porque mistério sempre há de pintar por aí 

Pessoas até muito mais vão lhe amar 

Até muito mais difíceis que eu prá você 

Que eu, que dois, que dez, que dez milhões, todos iguais 

Até que nem tanto esotérico assim 

Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais 

Mistério sempre há de pintar por aí 

Não adianta nem me abandonar (não adianta não) 

Nem ficar tão apaixonada, que nada 

Que não sabe nadar 

Que morre afogada por mim. 
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DRÃO 
(Gilberto Gil) 

 
Drão! 
O amor da gente é como um grão 
Uma semente de ilusão 
Tem que morrer pra germinar 
Plantar nalgum lugar 
Ressuscitar no chão 
Nossa semeadura 
Quem poderá fazer aquele amor morrer 
Nossa caminhadura 
Dura caminhada 
Pela noite escura 
 
Drão! 
Não pense na separação 
Não despedace o coração 
O verdadeiro amor é vão 
Estende-se infinito 
Imenso monolito 
Nossa arquitetura 
Quem poderá fazer aquele amor morrer 
Nossa caminhadura 
Cama de tatame 
Pela vida afora 
 
Drão! 
Os meninos são todos sãos 
Os pecados são todos meus 
Deus sabe a minha confissão 
Não há o que perdoar 
Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão 
Quem poderá fazer 
Aquele amor morrer 
Se o amor é como um grão 
Morre, nasce trigo 
Vive, morre pão 

Drão! Drão! 
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ANDAR COM FÉ 
(Gilberto Gil) 

 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Que a fé tá na mulher 
A fé tá na cobra coral 
Oh! Oh! 
Num pedaço de pão 
 
A fé tá na maré 
Na lâmina de um punhal 
Oh! Oh! 
Na luz, na escuridão 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Olêlê! 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Olálá! 
 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Oh Minina! 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
 
A fé tá na manhã 
A fé tá no anoitecer 
Oh! Oh! 
No calor do verão... 
 
A fé tá viva e sã 
A fé também tá prá morrer 
Oh! Oh! 
Triste na solidão... 
 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Oh Minina! 
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Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá... 
 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Olálá! 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá... 
 
Certo ou errado até 
A fé vai onde quer que eu vá 
Oh! Oh! 
A pé ou de avião... 
 
Mesmo a quem não tem fé 
A fé costuma acompanhar 
Oh! Oh! 
Pelo sim, pelo não... 
 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Olêlê! 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Olálá!... 
 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá... 
 
Olêlê, vamos lá! 
 
Andá com fé eu vou 
Que a fé não costuma faiá 



 

 

Teopoética 
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Auto da Cananea, o evangelho da Graça 

Adriano Portela dos Santos (UFBA) 

Direis mais nesta oração 

sempre com espírito atento 

e com pronta devação 

(Auto da Cananea, versos 334-336) 

 

A história do Teatro Português tem como grande nome o drama-
turgo Gil Vicente (c. 1465 — c. 1536), que reflete a passagem da Idade 
Média para o Renascimento, ao protagonizar o surgimento do que se 
costuma chamar “teatro popular”, por ser acessível ao povo na lingua-
gem, tema e forma de representar. Como bem sabemos, a obra vicentina 
está grandemente relacionada ao Cristianismo, seja pelos temas que abor-
da, seja pelo contexto de sua representação e até pelo motivo de sua pro-
dução, uma vez que as peças eram encomendadas por pessoas responsá-
veis pela manutenção da fé (reis, rainhas, abadessa), para festas do calen-
dário litúrgico cristão. 

Aqui, pretendemos analisar o Auto da Cananea, que “fez o autor 
por rogo da muito virtuosa e nobre senhora dona Violante, dona abades-
sa do muito louvado e santo convento do mosteiro de Oudivelas, a qual 
senhora lhe pediu que por sua devação lhe fizesse um auto sobre o evan-
gelho da Cananea”. Consideraremos os elementos dramáticos do texto, 
mas também identificaremos os recursos estéticos-estilísticos usados pelo 
autor para transmitir o conteúdo teológico sobre a oração, que é o tema 
do auto. 

 

O Auto da Cananea na obra vicentina 

Cananea foi representado na igreja do Mosteiro de S. Dionísio de 
Odivelas, em 1534. Trata-se provavelmente o penúltimo auto de inspira-
ção religiosa de Vicente, já que Mofina Mendes também foi representado 
em 1534, nas matinas de Natal. 

 Os autos vicentinos de inspiração religiosa seguem a herança dos 
dramas religiosos medievais, que surgiram para transmitir de modo aces-
sível ao entendimento da população os ensinamentos da fé cristã, e se  
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dividiam em mistérios (relacionados os tempos litúrgicos, geral-
mente ao Natal e à Páscoa), milagres (relacionados aos feitos dos santos) e 
moralidades (relacionadas à moralização dos costumes com base nos pre-
ceitos cristãos). Gil Vicente serve-se dessa tradição, inovando-a, contudo, 
através da inserção de comicidade, com o intuito de crítica social, até en-
tão ausente no teatro religioso medieval. Sua obra não pode ser tida pro-
priamente como clássica, devido aos elementos medievais, mas já dá si-
nais de uma transição para o classicismo, porquanto apresenta uma finali-
dade crítica-humorística. 

No caso do Auto da Cananea, Gil Vicente o compôs para ser re-
presentado na Quaresma (provavelmente na quinta-feira depois do 1º 
Domingo da Quaresma ou no 2º Domingo da Quaresma), ocasião em 
que o evangelho da liturgia era o do episódio da mulher cananéia, retira-
do de Mateus 15: 21-28 ou de Marcos 7: 24-30. Além dele, só o Auto da 
Pregação (1506) foi representado na Quaresma e, por estarem relacionados 
a um tempo litúrgico, ambos se enquadram no gênero Mistério. Mas Cana-
nea insere-se também no gênero Moralidade, porquanto o tema persuade 
os espectadores para um costume cristão, que é a oração, uma vida de 
piedade. Ao retomar artifícios como a alegoria das três leis, o episódio da 
tentação de Cristo no deserto e a vitória de Cristo sobre o mal, o Auto da 
Cananea estabelece relação com o Breve Sumário da História de Deus, repre-
sentado sete anos antes. 

 

A estrutura do Auto e seus elementos dramáticos 

 Costuma-se indicar que o Auto da Cananéia é constituído de três 
partes: “a encenação das três leis [Natureza, Escritura e Graça], que pode 
ser concebida como o prólogo da peça [versos 1 a 265]; a representação 
do ensinamento da oração do Pai-Nosso, que é uma espécie de prepara-
ção para aquilo que se seguirá [versos 266 a 368]; e a encenação do episó-
dio da Cananéia propriamente dito” [versos 369 a 643] (ARTIOLI, 2005, 
p. 81). Todavia, podemos indicar, na verdade, quatro partes, acrescentan-
do às três supramencionada o que podemos considerar o epílogo (versos 
644 a 769), por quanto traz as conclusões teológico-espirituais das perso-
nagens envolvidas, exceto das 03 leis. 

O prólogo e o epílogo cumprem uma função didática dentro do auto, na 
medida em que situam o espectador no tempo, recapitulando a História  
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Teológica através da alegoria das leis (prólogo); extraem ensina-
mentos e atitudes do que foi representado, mediante as conclusões das 
personagens (epílogo); e oferecem unidade aos dois episódios bíblicos (o 
evangelho do Pai Nosso e o da Cananéia), voltados para a oração, que é 
o tema do auto. O primeiro figurando como parte teórica; o segundo, 
como práxis orante. Esse esquema satisfaz perfeitamente o propósito 
pelo qual surgiu o teatro religioso medieval, que foi transmitir a fé cristã 
de maneira persuasiva, ainda que Gil Vicente não se limitasse a isso. 

Quanto as personagens, são treze no total. Há as três alegorias da 
História da Salvação (ou Teológica): Silvestra (lei da Natureza), Hebrea 
(lei da Escritura) e Veredina (lei da Graça); e há as dez personagens bíbli-
cas - que são personagens do imaginário medieval, todas as outras são 
figuras teológicas personificadas: a Cananeia, Cristo, dois diabos (Satanás 
e Belzebu) e seis apóstolos (Pedro, João, Tiago, Filipe, André e Simão). 

A construção das alegorias (Silvestra, Hebrea e Veredina) mediante a téc-
nica de auto-apresentação estabelece o fundamento necessário ao ensina-
mento sobre a oração, ao afirmar e recordar a superioridade da lei da 
Graça. Já a das personagens bíblicas obedece às linhas gerais da caracteri-
zação dada pela Bíblia (Mt 15: 21-28), a exceção dos apóstolos. A cana-
néia é a mulher que se aproxima humildemente de Jesus para pedir pela 
filha que está atormentada pelos demônios. Jesus é aquele cujo poder é 
capaz de vencer os demônios e que é convencido a atender ao pedido da 
mulher por causa da fé que esta manifesta. No caso dos apóstolos, na 
caracterização dada pela Bíblia, eles sugerem a Jesus que mandem a cana-
néia embora: “Despede-a, porque vem gritanto atrás de nós” (Mt 15:23). 
Gil Vicente, contudo, caracteriza-os (Tiago, Pedro e João) em atitude de 
interseção pela mulher, reforçando junto a Jesus a grandeza da fé da ca-
nanéia (versos 408-436; 457-466; 569-570).  

Já os demônios de que o texto bíblico fala, são personificados em Satanás 
e Belzebu. Satanás é caracterizado pela técnica de flashback, mediante a 
recordação da derrota que sofreu ao tentar Cristo no Deserto (Mt 4: 1-
11). Belzebu é aquele que atormenta a filha da Cananeia, da qual é expul-
so por Jesus. Ambos são retratados comicamente pelo medo que sentem 
de Cristo. De acordo com Maria João Pimenta, os dois cumprem alguns 
objetivos que lhes são comuns nas moralidades: “estéticos - criando mo-
mentos de comicidade; criticando directa ou indirectamente a sociedade 
quinhentista; estruturais provocando situações de retardamento da acção 
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ou a existência de unidade de tempo ou espaço”. 

 Nesse último quesito, não identificamos nenhuma contribuição 
dessas personagens à unidade de tempo, até porque o auto não conta 
com qualquer marcação específica de tempo. Mas podemos dizer que 
“Gil Vicente consegue de modo hábil e engenhoso transpor o tempo da 
representação para o tempo representado, criando mecanismos de aviva-
mento de memória e convocando saberes que esclarecem e constroem 
cumplicidades próprias das artes de contar” (CAMÕES, 2002, p. 75). 
Nesse caso específico, isso se dá através do flashback da tentação de Cris-
to no deserto (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), cujo evangelho havia sido lido uma 
semana antes da representação, na liturgia do 1º Domingo da Quaresma. 

Em relação ao espaço, é pela boca de Satanás, em diálogo com Belzebu, 

que sabemos onde o auto se passa (versos 242-246): “Ele há de vir per 

aqui / de rondom / pera Tiro e Sidom / quero ver que faz per i / este 
famoso leão”. Esse é o mesmo espaço ao qual se refere o evangelho, no 
episódio da mulher cananéia. O espaço mais delimitado de cena seria 
aquele onde estava a filha da cananéia (na casa?), mas este não chega a ser 
representado, posto que apenas é sugerido também por Satanás, ao saber 
que Cristo expulsou Belzebu da filha da cananéia: “Mais que me faz pas-
mar/ como chegou isso lá / que Cristo nam foi de cá / nem se boliu 
dum lugar” (versos 653-656). Fora isso, não encontramos nenhuma refe-
rência a tempo, espaço e até figurino, nem mesmo nas didascálias, como 
mais tarde defenderia Corneille no Classicismo.  

 

O conteúdo ético-teológico 

 Todas as personagens de Cananea manifestam reflexões teológicas, 
inclusive Belzebu, o qual expressa uma hermenêutica bíblica, que é recri-
minada pelo apóstolo Pedro. Todavia, deter-nos-emos especificamente 
no ensinamento teológico emanado das falas de Cristo, acerca da oração, 
uma vez que ele é uma personagem-chave para o entendimento que se 
pretende transmitir no auto. Para além disso, examinaremos a intertextu-
alidade bíblica realizada pelo autor, a nosso ver, com o intuito de expres-
sar no auto uma teologia em consonância com o debate teológico vigente 
na Europa, por força da Reforma Protestante. 

 Comecemos pela composição intertextual do auto. Primeiramente,  
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Gil Vicente faz uso da alusão, “uma leve menção a um texto ou a um de 
seus componentes em um segundo texto” (PAULINO; WALTY; e 
CURY, 2005, p. 29). Há uma série de textos bíblicos aludidos nas falas 
das personagens: a travessia do Mar Vermelho (Ex 14), a adoração do 
bezerro de ouro pelos judeus (Ex 32: 1-8), a destruição de Sodoma e Go-
morra (Gn 19: 12-28), a luta de Davi e Golias (1 Sm 17), a tentação de 
Cristo no deserto (Mateus 4: 1-11) etc. Todas essas passagens são trazidas 
à baila como argumentos, não sofrem releitura alguma, e, juntas, revelam 
a unidade da História da Salvação. 

Há passagens bíblicas, contudo, sobre as quais o autor realiza o 
que podemos chamar crossover, ultrapassando a simples menção. Crossover, 
que no inglês pode significar cruzamento, mistura, é uma técnica pela 
qual personagens, cenários ou acontecimentos de narrativas diferentes se 
encontram numa mesma história. No Auto da Cananea, antes do principal 
texto bíblico, que é o trecho da mulher cananéia, Gil Vicente utiliza o 
trecho em que Cristo ensina o “Pai Nosso” aos apóstolos, fazendo com 
que o episódio da cananéia se inicie pela intervenção desta no diálogo de 
Jesus com os apóstolos sobre o Pai Nosso. Só que na Bíblia, esse episó-
dio não possui nenhuma relação com o do Pai Nosso. Realizando a justa-
posição de fragmentos bíblicos que originalmente estavam em contextos 
separados, Vicente tenciona uma nova hermenêutica dos textos bíblicos, 
em que um não deverá ser interpretado sem o auxílio do outro. 

 A partir dessa nova cena composta no auto, Vicente realiza a pará-
frase dos dois relatos evangélicos. Paráfrase é “o desenvolvimento de um 
texto mantendo as mesmas ideias do original [em palavras diferentes], 
cujo objetivo é reescrever e interpretar um texto” (PAULINO; WALTY; 
e CURY, 2005, p. 30). Como reescrita, a paráfrase prevê alterações, mas só 
em grau que não subverta o sentido do texto parafraseado.  

Tanto o trecho da cananéia, quanto o do “Pai Nosso” pertencem 
aos evangelhos sinóticos e, por isso, possuem mais de uma versão na Bí-
blia. O evangelho da mulher cananéia é encontrado em Mt 15: 21-28 e 
em Marcos 7: 24-30, tendo Gil Vicente preferido a versão de Mateus, na 
qual aparecem os apóstolos. O evangelho do “Pai-Nosso” está em Ma-
teus 6: 5-13 e Lc 11,1-13. Na versão lucana, são os discípulos que pedem 
a Jesus que lhes ensine a orar; na de Mateus, o Pai-Nosso tem sete peti-
ções, ao passo que a de Lucas tem apenas cinco. Gil Vicente mescla as 
duas para compor uma cena mais rica em detalhes. 
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Os apóstolos desejam saber de Jesus “como havemos de orar / e 
quando houvermos de rezar / que havemos de dizer / pera nos aprovei-
tar” (versos 266-270). Ao “como havemos de orar”, Jesus responde: “A 
justa e boa petição / traz bom despacho consigo / mas bento é o barão / 
que reza com coração / e com alma e com sentido” (versos 295-299). E 
também: “Nem cuideis que arrecadais / por rezar muita oração / se no 
coração estais / fora de contemplação” (305-308). Depois, Cristo ensina 
o “Pai Nosso” como resposta ao “que havemos de dizer”. No auto, dife-
rentemente do evangelho, Jesus intercala as petições do “Pai Nosso” 
com glosas sobre as petições. Essa é uma inovação de Gil Vicente, que 
reforça o caráter didático do auto. 

As respostas do Jesus vicentino repercutem implicitamente o tre-
cho do evangelho que introduz o “Pai Nosso” na versão de Mateus: 
“Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, por-
que imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos” (Mt 
6:7). Mas não é só isso: essas respostas também dialogam com o contexto 
reformista do momento de produção do auto. Saraiva (2000), inclusive, 
explicita que os pré-reformadores Erasmo de Roterdã, no Modus Orandi 
(1524), e Juan de Valdés, no Diálogo de Doctrina Christiana (1529), trataram 
do tema da oração com a mesma tônica que Gil, inclusive parafraseando 
o Pai Nosso. A obra de Valdés, por sinal, foi o primeiro catecismo publi-
cado em Portugal e ficou sob a suspeita de luteranismo (cf. AGUILAR, 
200, p. 367, nota 67). 

A relação com o contexto reformista fica ainda mais explícita quando o 
auto entra no episódio da cananéia. O apóstolo Tiago solicita a Cristo 
“nam olhes seu merecer / mas vê bem o que te pede” (versos 415-416) e 
a própria cananéia diz: “nam que por meu merecer / tal confio / mas 
peço a teu senhorio / que me outorgue o seu querer / pois creo o teu 
poderio” (versos 452-456). Aqui, entra-se em cheio no coração da Refor-
ma Protestante luterana, que se exprimiu pela máxima bíblica: “o justo 
viverá pela fé” (Hb 10: 38), significando que o gênero humano não se 
salva pelas obras, mas pela fé na Graça de Cristo, isto é, naquilo que lhe é 
dado sem que mereça. Essa concepção, obviamente, está na contramão 
da prática católica romana, em que se alcança a salvação pelas obras 
(compra de indulgências, por exemplo). 

O evangelho da mulher cananéia é muito adequado para assentar o ensi-
namento sobre a doutrina da Graça. Cananeus e judeus tradicionalmente 
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 se opõem desde Gn 10 e 15 em diante. São vistos pelos judeus como 
idólatras de falsos deuses, razão pela qual não haveria motivo algum para 
Cristo curar a filha da cananéia. Todavia, a mulher demonstra fé, através 
de sua oração espontânea e humilde, e ela alcança a Graça de Cristo. O 
que está em jogo, na verdade, é bem maior: a salvação de Jesus é restrita 
aos judeus ou é destinada a todos. Pelo desfecho do episódio apreende-se 
que é destinada a todos e, portanto, não está condicionada ao cumpri-
mento da Lei judaica, mas à fé. Isso é o mesmo que dizer: não às obras, 
mas sim à Graça.  

Desse modo, compreendemos que Gil Vicente utiliza os textos 
bíblicos a partir dos processos intertextuais de alusão (menção a textos), 
crossover (cruzamento de textos) e paráfrase (recriação de textos), para 
auxiliar no estabelecimento sua concepção teológica acerca da oração no 
Auto da Cananeia e, ao mesmo tempo, no estabelecimento de um modus 
orandi muito sintonizado com as ideias reformistas. Não é atoa que o auto 
começa com a reafirmação alegórica da Lei da Graça. 
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