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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 
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 7   ANO 1, Nº 5, Novembro|2017, Feira 

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  
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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/ 

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

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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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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A GRAÇA TEM CUIÃO ROXO 
 
Floresce viçosa, no meio do sertão da Bahia, uma admirável comunidade 
cristã. Tenho ido lá regularmente e sempre volto extasiado. Luzes da 
Graça pululam por toda parte, nos pequenos gestos de serviço, cuidado e 
adoração. Ela é percebida de cara no sorriso largo do recepcionista. Nos-
so nefasto sistema social determinou que ele seria Zé Ninguém, mas Cris-
to o fez Augusto, isto é, sagrado, consagrado, extraordinário. É a gratidão 
pela obra redentora de Jesus em sua vida que vaza em seu sorriso e gene-
rosidade. 
Uma irmã muito influente naquela comunidade me disse: 
 – pastor, temos vivido um tempo de graça em nossa igreja! 
É pastoreada por um amigo muito querido que tem radicalizado no ensi-
no e testemunho do Evangelho da Graça em detrimento de todo funda-
mentalismo religioso. Um ambiente propício para o Sopro vivificante do 
Espírito. Trata-se de uma igreja quinquagenária. Sendo uma típica comu-
nidade evangélica brasileira, tem sido necessário a quebra de muitos para-
digmas. Mas aquele belo povo tem respondido com coragem ao chama-
mento de Jesus de Nazaré.  
 A cada ano, durante as celebrações de aniversário, realizam-se batismos. 
Neste, seis novos discípulos professaram sua fé em Jesus descendo às 
aguas batismais. O mais moço do grupo, quinze anos, personifica esse 
estado de graça. A mãe, emocionada, fotografa cada momento. Fotografi-
as da Graça. A história deles, infelizmente é muito comum no meio evan-
gélico. Uma moça solteira engravida e é sumariamente excluída do rol de 
membros. Depois de anos afastada, certamente marcada pelas cicatrizes 
desse ato nada evangélico, ela e o filho estão novamente integrados à co-
munidade. É a maravilhosa Graça realizando mais uma vez sua obra de 
redenção. A razão do retorno? Ela declara numa expressão bem sertane-
ja: – tem um pastor do cuião roxo agora na igreja! 
Sabemos que é necessária uma coragem hercúlea para anunciar o Evange-
lho da Graça no seio das estruturas religiosas dominadas pelo legalismo. 
Há que se estar consciente, não obstante, que essa coragem não é própria 
do pastor; é o poder da Graça de Deus atuando por intermédio de sua 
vida. Apesar dos pudores internos me requisitando palavras mais rebus-
cadas, não encontro melhor expressão para confessar: a Graça tem cuião 
roxo! 

Danilo Gomes— Salvador/BA   danilodfg@hotmail.com 

Conciliação 



 

INSIGHT 
 
Naquela tarde suspirou o porão. Empoeirado e obscuro. Hesitante, mas 
agitada pelo ranger degraus. Excêntrica ginge. Por pouco não percebera o 
fim da escada. A lanterna era fraca, mas não escondia o baú. Na parte 
frontal, a frase “Tesouros da Bia”. Segurou firme as alças laterais. Quase 
não conseguiu movê-lo. Com uma flanela retirou a poeira. Dois espirros. 
Suava frio. Após a morte do pai, decidiu doar todos os brinquedos. A 
mãe, porém, entocou-os ali. Anos depois revelou o segredo. Os olhos 
não piscavam. Parecia não acreditar. O tesouro estava escondido. A do-
bradiça enferrujada era o gemido da liberdade. Um mundo de sentimen-
tos deslindou-se. Bambolê. Bate-bate. Pião de madeira. Corda de pular. 
Dois Quebra-cabeças de mil peças. Dominó. Dama. Ioiô. Resta um. Bem 
mais do que brinquedos. Uma vida. A nostalgia regia o ritmo das lágri-
mas sorridentes. Mergulhar na caixa renovava o fôlego. Há tempo não 
respirava tão bem. Pensou não haver algo melhor. Mas, no fundo da cai-
xa, algo estranho: a boneca de pano costurada pela mãe. Um dos olhos 
de botão soltou-se. O cabelo de sisal.... Mas era impossível esquecê-la. 
Ainda usava o vestido azul de crochê, igual ao que vestia para ir à igreja 
com o pai. Olhou para o rosto e a boneca sorria. Como, depois de tem-
pos trancada num baú? Ousou sorrir também. De repente, nunca estivera 
só. Percebeu-se fora do baú. Caminhou rumo à saída. Ela, a boneca e 
Deus. 
 
 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
israelgonzaga@hotmail.com 
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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

A GRAÇA 
 
Desaba uma chuva de pedras, uma enxurrada de estátuas de ídolos cain-
do, manequins descoloridos, figuras vermelhas se desencarnando dos 
livros que encerram as ações dos humanos. 
E o meu corpo espera sereno o fim deste acontecimento, mas a minha 
alma se debate porque o tempo rola, rola. 
Até que tu, impaciente, rebentas a grade do sacrário; e me estendes os 
braços: e posso atravessar contigo o mundo em pânico. 
E o arco-de-Deus se levanta sobre mim, criação transformada. 
 
 
MENDES, Murilo. A graça. (Tempo e eternidade). In: _________. Poe-
sia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 246.  
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VOCAÇÃO DO POETA 
 
Não nasci no começo deste século: 
Nasci no plano eterno, 
Nasci de mil vidas superpostas,  
Nasci de mil ternuras desdobradas.  
Vim para conhecer o mal e o bem   
E para separar o mal do bem.  
Vim para amar e ser desamado.  
Vim para ignorar os grandes e consolar os pequenos. 
Não vim para construir a minha própria riqueza  
Nem para destruir a riqueza dos outros.  
Vim para reprimir o choro formidável  
Que as gerações anteriores me transmitiram. 
Vim para experimentar dúvidas e contradições.  
 
Vim para sofrer as influências do tempo  
E para afirmar o princípio eterno de onde vim.   
Vim para distribuir inspiração às musas.  
Vim para anunciar que a voz dos homens  
Abafará a voz da sirene e da máquina, 
E que a palavra essencial de Jesus Cristo  
Dominará as palavras do patrão e do operário.  
Vim para conhecer Deus meu criador, pouco a pouco,  
Pois se O visse de repente, sem preparo, morreria. 
 
 
MENDES, Murilo. Vocação do poeta (Tempo e eternidade). In: 
_________. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994. p. 248. 
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SALMO N°2 

 

O Deus meu e de todos, 

Que tenho feito até hoje no mundo, 

Senão te invocar para que surjas, 

Senão me desesperar porque sou pó? 

Dilata minha visão, 

Dilata poderosamente minha alma, 

Faze-me referir todas as coisas ao teu centro, 

Faze-me apreciar formas vis e desprezíveis, 

Faze-me amar o que não amo. 

Tudo o que criaste no universo 

É a divisão de uma vasta unidade 

Em espaços e épocas diferentes. 

        Liga-me a todas as coisas em ti 

        E ilumina-nos fora do tempo, a todos nós 

        Que esperamos tua divina Parusia. 

 

 

MENDES, Murilo. Salmo n°2 (Tempo e eternidade). In: _________. 

Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 250-

251. 

 

Conciliação 
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SALMO N°3 
 
Eu te proclamo grande, admirável, 
Não porque fizeste o sol para presidir o dia 
E as estrelas para presidirem a noite; 
Não porque fizeste a terra e tudo que se contém nela, 
Frutos do campo, flores, cinemas e locomotivas; 
Não porque fizeste o mar e tudo que se contém nele, 
Seus animais, suas plantas, seus submarinos, suas sereias: 
Eu te proclamo grande e admirável eternamente 
Porque te fazes minúsculo na eucaristia, 
Tanto assim que qualquer um, mesmo frágil, te contém. 
 
 
MENDES, Murilo. Salmo n°3 (Tempo e eternidade). In: _________. 
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 251-
252. 

Conciliação 
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PENTECOSTES 
 
Um vento impetuoso que ninguém sabe se onde vem 
Penetra na sala rústica onde estão os apóstolos, 
Sopra sobre todos, entra neles de alto abaixo; 
Há uma transfusão de almas inesperada. 
O vento sopra mais, divide-se em línguas de fogo, 
Abre o espírito dos homens, renovando a terra. 
O vento continua implacável a soprar, 
Sai da sala, percorre cidades, desertos e planícies, 
Levanta igrejas, conventos, hospitais, 
Cura leprosos, ressuscita agonizantes e mortos, 
Inspira a todos um desejo essencial de amor, 
Atravessa os tempos, continua soprando, circular, 
Move minha alma que move meu corpo que move minha pena, 
Impele de novo os homens ao seu fim supremo 
E continuará amanhã e até a consumação das eras 
Levando a todos o espírito de luz consolador. 
 
 
MENDES, Murilo. Pentecostes (Tempo e eternidade). In: _________. 
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 258. 
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ENTREVISTA A MÁRCIO L’O 
 
 
Conciliação: Primeiramente, ofereça-nos alguns dados de sua biografia, 
para que possamos nos situarmos melhor.  

Márcio: Sou pernambucano, na década de 
90, minha família fugindo da seca, aportou 
aqui em Amélia Rodrigues. Com meus 17 
anos decidi ingressar na formação sacerdotal 
católica, a coisa não deu muito certo, mais 
foi um tempo muito bom. No ambiente ecle-
sial conheci minha companheira, minha poe-
sia grande, Ligeane Cardoso dos Santos, hoje 
temos uma poesia pequena, Lua Júlia Cardo-
so d’Oliveira. Estudei Filosofia (Faculdade 
São Bento, Salvador, 2002-2003), Teologia 
(Faculdade Católica de Feira de Santana, 
2004-2008) e Bíblia (Universidade Católica 
de Pernambuco, 2015-2016). Em meio a isso 
tudo a poesia vem me salvando: “Fora da 
poesia não há salvação!” 

 
Conciliação: Márcio, trace para nós um pequeno relato de sua relação 
com a poesia. 
Márcio: Sem sombra de dúvidas, minha relação com a poesia tem a ver 
com duas mulheres: minha mãe, Maria Solange da Rocha e minha profes-
sora de Literatura do Ensino Médio, Marlice Aiperi. Dona Solange me 
apresentou para as letras, era professora primária, foi meu primeiro gran-
de encanto. A professora Marlice me apresentou à turma da Semana de 
Arte Morderna de 1922: a liberdade, ousadia e inventividade me cativava 
para sempre. Lembro que fugia para a pequena, apertada e desconfortá-
vel biblioteca do Colégio Luís Navarro de Brito, em Amélia Rodrigues, 
para ler Mário de Andrade, Drummond, Manuel Bandeira. 
Mas meu primeiro “caso poético” foi Jorge de Lima, justamente por sua 
teopoética surrealista. Lembro que o primeiro livro que adquiri dele foi 
de um sebo em Salvador, ali perto da Castro Alves. A primeira poesia de 
“A túnica inconsútil” (Poema do Cristão), primeira vez que li, foi como 
se o vento entrasse por minha boca e abrisse todas as minhas veias...  
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Quando em Salvador, no período da Filosofia, tínhamos um pequeno 
grupo devotado à poesia dentro do Seminário. O grupo era presidido por 
George Roberto (amigo e poeta, o mais nobre poeta que conheço), um 
guru, mestre ou xamã que levava a todos por noites e madrugadas de po-
esia. Esses e-ventos fizeram com que a poesia me tomasse com muita 
força.  

Agora estou namorando Adélia e Quintana. Recentemente me achou Eli-
sa Lucinda.  

 

Conciliação: Os poemas que você posta em sua página no facebook 
(Poesis Marcio) tem uma forte relação com as Escrituras Sagradas judai-
co-cristãs, tanto que você as denomina de “biblopoesia”. Você pode nos 
falar sobre seu processo criativo? Temos a impressão de que a Bíblia está 
sempre presente como uma das fontes do texto... 

Márcio: Os cristãos têm uma experiência fascinante em seu seio: “Uma 
Palavra que se fez carne...” As Escrituras judaicas também trazem dessa 
força: os profetas anunciam a Palavra da Divindade, uma palavra que não 
é deles, mas que conhecem e têm intimidade, alegra e angustia, como a 
Jeremias. Duvido que Jeremias não era também poeta. 

Descobri, com o tempo, que toda minha poesia era, na realidade, biblo-
poesia, ecos da Palavra de carne, restos da palavra dada aos profetas. A 
leitura ou estudo da Bíblia quase sempre me leva à poesia; ou mais, a lei-
tura da Palavra, seja na Bíblia escrita ou no Livro da Vida, sempre me 
leva à biblopoesia: é minha palavra, minha e de Deus. Ele não se importa 
que faça com ela o que eu quiser. 

 

Conciliação: Elas estão (quase sempre) enquadradas em séries, como 
“Poesia Antiga” ou “Poema Crí(s)tico”. Parece-nos que você, desde as 
fontes até a estrutura do texto, vem produzindo/criando um gênero es-
pecificamente teopoético. Gostaríamos que você nos falasse sobre isso. 

Márcio: Tenho a mania “nojenta” de categorizar. O poeta e o artesão 
são “aquilo” que há de mais próximo do Deus do Gênesis: estão conde-
nados à criar, descobrir a vida que está amarrada nas coisas e libertá-la. 
“Poema Crí(s)tico”, crístico e crítico, é a poesia do Evangelho. “Poesia 
Antiga” é a poesia da Bíblia Hebraica, o Primeiro Testamento.  
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Minha biblopoesia é o Terceiro Testamento, que está escrito não num 
livro, mas na vida, na carne, na pedra, na árvore, nos gritos, choros e ri-
sos... A missão do poeta é colocar no papel a palavra que está escrita na 
vida.  

 

Conciliação: Outra marca muito forte em sua produção é a crítica social. 
Os textos sempre tendem para o engajamento social. Como você vê essa 
relação entre fé, literatura e sociedade? 

Márcio: Não existe poesia que não seja “poesia engajada”. A caneta es-
creve a partir de onde os pés estão fincados. Assim, a poesia é uma caixa 
de ressonância do poeta, onde ecoa o som de sua vida. De forma particu-
lar, a relação com a palavra que é dada no ofício poético, o con-voca a 
um compromisso com a vida onde esta encontra-se “emudada”, silencia-
da. “Lutar com palavras é a luta mais vã”, diz Drummond em “O luta-
dor”; é a luta mais vã e única possível luta do poeta. Uma biblopoesia é 
uma palavra gritada, cuspida, regurgitada, escarrada, como a palavra dos 
profetas, dos místicos, dos loucos, dos amantes, das crianças.  
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