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JOÃO BATISTA 
 
Fecha os olhos e vai! 
Não contarás com a compreensão do mundo... 
Alguns até apalparão aquilo que és, 
Mas o seu mundo é seu apenas! 
  
Fecha os olhos e vai! 
O caminho já foi aplanado desde antes... 
Aquele que te fez também preparou o seu lugar, 
Mesmo que procurá-lo pareça um pecado, um crime! 
  
Fecha os olhos e vai! 
Sente o que pulsa vibrante em você... 
O seu desejo é a sua bússola, 
Realiza a sua missão!!! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 

Conciliação 

São João Batista, Lourenço Ghiberti   
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ETERNO 
 
Não é por falta de referências que te escolho, 
ó Amado. 
É que Tu tens o poder de reconfigurar as obras 
E todas as minhas vidas são discípulas tuas, 
Sejam passadas ou futuras. 
 
 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
 

Conciliação 

Jesus e as crianças, 
Carl Heinrich Bloch (1865) 
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VERMELHO 
 
Cleópatra embelezou, transgrediu 
 empoderada pelo carmim. 
Sufragistas corroeram suas vergonhas. 
Vermelho-luta, resiste-grita, 
 sangra. 
É proibido sangrar? 
Tu, em rebelião, jorras sangue eterno 
E o Teu carmesim 
É força na luta contra os impérios. 
Tu és a Cochonilha de Deus 
Esmagada e aspergida em nós. 
Como praga ressurgiste, 
 insurgiste. 
Quero a marca do Teu sangue 
 nos umbrais da minha boca 
 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 

Conciliação 

Crucificação de Cristo, de Max Klinger, de 1890  



 

Conciliação 
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APARECIDA 
 
A dor do povo era muita, 
O santo daqui não bastava, 
A angústia era tanta 
Que a graça faltava. 
  
Muito choro pra pouco ouvido, 
Tanta reza e tanta vela, 
Meu povo aflito, 
Mas o que trouxe de lá, não cabia em seu altar. 
  
Fiz o que era possível, 
Pedi licença ao pai Ogum pra chama-lo de Antônio, 
Ofereci à Santa Bárbara a comida de Iansã, 
Olhava pra Maria e via a Rainha do Mar. 
  
Foi minha Oxum quem me fez continuar, 
A fé, nunca me pôde faltar. 
Perceba o tamanho da treta, 
Eis que me aparece uma santa preta, 
Que vocês não puderam clarear. 
 
 
Joice Lorena Sacramento 
Santo Amaro da Purificação/BA 
joicelorenaalves@hotmail.com 

 

(Cena de Candomblé, 

Wilson Tibério) 

mailto:joicelorenaalves@hotmail.com


 

ABISMO 
 
Esse imenso dentro de mim e esse abismo entre nós! 
O silêncio se torna um vácuo em nossos tempos 
Aumenta sempre o vazio nas nossas projeções e metas 
Como um penhasco no deserto se abre uma fenda e o coração sangra! 
 
Feridas cicatrizadas e chagas doídas se entrelaçam 
Balançam as emoções que ficam incertas como areias movediças 
Os sonhos titubeiam como fumaça que competem com o vento 
E esse abismo que não apresenta nenhum fundo possível! 
 
A alma se desgarra de si mesma como aurora fugidia 
Os sentidos não aguçam e cambaleiam em mil dúvidas 
A esperança parece sucumbir diante de tantas fatalidades  
E a fé pede um salto que espelha o grito uivante de um abismo! 
 
Tantos absurdos e tantas desgraças que me desnorteiam 
Impávidos desejos que não chegam aos seus cumprimentos 
Perplexidade perante injustiças e convencionalismos 
Abismo que se impera como cataclismo de uma vida errante! 
 
Medos e frustrações de amores mal correspondidos 
Infâmias e delírios de convivências insatisfatórias 
Lágrimas que banham possíveis desencontros 
Autobiografia arranhada pela irrevocabilidade desse abismo! 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
jorgeribeiroribeiro@gmail.com 
www.pjribeiro.blogspot.com 

Conciliação 
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ABRIGO DA PALAVRA 
Biblopoesia “Poema Crí(s)tico” (Lc 1,26-28) 

 
Um lugar para pousar a Palavra 
um ventre cheio de Poesia 
Ele veio dizer que a palavra viria 
era uma Palavra procurando um ventre 
 
- Você tem um ventre de nascer palavra? 
- Meu nome é Maria. Pode entrar 
a porta está aberta... 
 
Tem que ser muito pequena, a mulher 
e muito grande o ventre 
é uma palavra do tamanho do mundo 
Mulher abrigo da Palavra 
peito que respira Poesia 
que cante antes de dormir 
o encanto do dia todo 
Para entrar, não pode está vazio 
Ela precisa ser Cheia 
Ave que voe 
e que ensine a voar 
 
Uma mulher fecundada pela Palavra 
uma vida plena de Poesia 
- Canta, Maria! 
 
 
Márcio L’O 
Feira de Santana/BA 
https://www.facebook.com/poesismarcio/  
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Conciliação 

The Madonna and Child of Soweto, 

Laurence (Larry) Scully. 



 

TRADUZA-NOS, PALAVRA 
(Sacropoesia) 

 
- Traduza, asceta, traduza! 
- Mas como? Até a ordem das palavras  
é um escondido 
- Não existe ordem, só sentido 
- Você sabe, ignorar o Livro 
é pospor a Palavra 
- De qual palavra você fala? Onde está a Palavra? 
- Quando você lê 
o Livro te toca a face 
Quando alguém lê para você 
ele te pega no colo 
- Traduza, ermitão, traduza! 
- Diga-me, pois, como traduzir o Infinito? 
Ame o Livro e todos os deuses antigos  
virão te adorar 
- As letras estão sendo proclamadas 
estão encrustadas nas paredes dos santuários 
- Para que revestir as paredes de pedras preciosas? 
a Palavra foi escrita no corpo do pobre... 
- Traduza, por favor monge, traduza... 
- Traduza-me, Palavra, traduza-nos 
 
 
Márcio L’O 
Feira de Santana/BA 
https://www.facebook.com/poesismarcio/ 
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Conciliação 

São Jerônimo, 

Leonello Spada (1610) 



 

PÉS LIMPOS 
 
O sol já tinha ido, a noite não chegara ainda 
Todos aqueles 
que esperavam sua última ceia 
começaram a tirar os sapatos 
Quem estava longe de casa 
e quem foi levado para longe de casa: 
ofereceram os pés 
Os que esperam a visita da morte 
e os que fumam com a morte: 
param de fugir 
Quem corria na rua 
e os que não conseguem correr mais: 
estes sentaram um pouco 
E de todos os buracos mundanos 
todos que conseguiam tirar as sandálias 
tiveram por um plancempo de eternidade 
suas vidas descrucificadas e os pés limpos 
Sentiu a água, olhou nos olhos, comeu 
continuou o caminho, descalço 
 
 
Márcio L’O 
Feira de Santana/BA 
https://www.facebook.com/poesismarcio/ 
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Conciliação 

Detalhe do Lava pés 

de Duccio di Buoninsegna (1308) 



 

O MANTO DO LEPROSO  
 

Márcio L’O 
Feira de Santana/BA 

https://www.facebook.com/poesismarcio/ 

 
Quando vesti o manto do leproso 
me vi nu por um eternomento  
E todos os animais 
que estavam por perto 
se aproximando gritaram: 
- Fale para nós! Dance! 
Ninguém prega mais para nós! 
O crucifixo de São Damião 
estava o chão 
as paredes sacudiam 
e retumbavam com voz ensurdecedora: 
- Reconstrói! Reconstrói! 
Vi também o convento 
corredores, salas e celas 
Chorei 
A Dama Pobreza não estava lá 
Pela janela ela me chamou 
e fui para as praças, pontes e becos 
ela tinha os estigmas 
e um serafim voava sobre ela 
Onde sempre esteve 
esperando franciscos 
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Conciliação 


