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EDITORIAL 

 

4   ANO 1, Nº 5, Novembro|2017, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Chegamos à última edição do ano, a 5ª edição da Conciliação, revis-

ta digital de produção teopoética. 

 Estreia em nossa revista o autor Márcio L’O. Estreia com poemas. 

Mas não só. É com ele também a seção “Crítica Teopoética”, na qual ele 

nos concedeu uma bela entrevista. Márcio L’O agrega em si o melhor da 

estética literário, com o melhor do pensamento teológico, transbordan-

do em cada verso um mística elegante. 

 Sentimo-nos imensamente felizes com a riqueza de autorxs que 

publicam na Revista Conciliação. Márcio L’O é mais uma dessas singula-

res riquezas. Seja bem-vindo, teopoeta! 

 Na seção “Inventário Teopoético”, publicamos uma seleção de 

poemas de Murilo Mendes (1901-1975), poeta mineiro que é associado 

ao surrealismo brasileiro. O autor publicou em vida 17 livros. Todos os 

poemas do autor publicados aqui são do livro “Tempo e Eternida-

de” (1935), livro que expressa abundantemente sua conversão ao catoli-

cismo. Nessa dimensão religiosa de sua literatura, ele teve como parceiro 

o escritor Jorge de Lima, ao qual com certeza dedicaremos futuramente 

a seção “Inventário Teopoético”. 

 Chegando a última edição do primeiro ano da revista, alcançamos 

a feliz marca de 28 autores participantes da revista (contando com os 05 

homenageados na  seção “Inventário Teopoético”. Publicamos 72 poe-

mas (sendo 22 da seção “Inventário Teopoético) e 09 prosas. Além de 

02 entrevistas e 02 textos críticos. Não fizemos esse balanço pelo mero 

prazer de termos números para mostrar, mas sim para nos darmos conta 

de como demos um lugar “real” à teopoética, ou se preferirmos, a  teoli- 



 

teratura. Queremos chegar muito mais longe. 

 A proposta é que, no próximo ano, publiquemos a Antologia das 

poesias publicadas nas cinco edições da Conciliação de 2017. Essa será uma 

das ações do Coletivo Conciliação em 2018. Sim, decidimos tornar a Conci-

liação um coletivo cultural. A principal a ação continuará a ser a publica-

ção da revista, mas estamos planejando também “encontros de autores”, 

conteúdos para as mídias e, como já falamos mais acima, a publicação da 

antologia. Estamos abertos para acolhermos contribuições diversas da-

quelas pessoas que se interessarem. 

 Entendemos que a Teopoética pode propor um modo de sociabili-

dade seguro a todas as pessoas; não só propor, como também preparar 

essa sociabilidade, através da conscientização e também mobilização dos 

afetos, como é próprio da beleza transmitida pela arte. E a Literatura é 

uma arte. Entendemos que esse propósito é pertinente e necessário, num 

contexto em que as intolerâncias estão evidentes e exacerbadas! A Concili-

ação pode colaborar nesse contexto, ao criar um espaço possível de res-

peito e valorização de todas as formas de crença e não-crença, numa 

perspectiva de fomento do que melhor há nas pessoas. Conciliação! 

 Desde já, damos-lhes nossos votos de boas festas! Obrigado por 

terem acompanhados nossas edições em 2017. Que venham outros teo-

poetas e outras teopoetisas para nossa revista no próximo ano. 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 

5   ANO 1, Nº 5, Novembro|2017, Feira de Santana/BA 


