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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

DÁ-NOS A PAZ! 
(Dom Pedro Casaldáliga) 

 
Dá-nos Senhor aquela paz inquieta. 
Que denuncia a paz dos cemitérios 
e a paz dos lucros fartos. 
Dá-nos a paz que luta pela paz. 
A paz que nos sacode coma urgência do Reino. 
A paz que nos invade com o vento do espírito, 
a rotina e o medo. 
o sossego das praias e a oração de refugio. 
A paz das armas rotas e a derrota das armas. 
A paz do pão, da fome de justiça. 
A paz da liberdade conquistada 
A paz que se faz nossa, 
Sem cercas nem fronteiras. 
Que tanto é shalon como salam 
Perdão, retorno, abraço. 
Dá-nos a tua paz! 
Essa paz marginal, 
que soletra em Belém 
e agoniza na cruz 
e triunfa na páscoa 
Dá-nos Senhor aquela paz inquieta 
que não nos deixa em paz! 
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POBREZA EVANGÉLICA 
 
Não ter nada. 
Não levar nada. 
Não poder nada. 
Não pedir nada. 
E, de passagem, 
Não matar nada; 
Não calar nada. 
 
Somente o Evangelho, como uma faca afiada. 
E o pranto e o riso no olhar. 
E a mão estendida e apertada. 
E a vida, a cavalo, dada. 
 
E este sol e estes rios e esta terra comprada, 
Como testemunhas da Revolução já estalada. 
E mais nada! 
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EM NOME DE DEUS (Dom Pedro Casaldáliga) 
 
Em nome do Deus de todos os nomes  
Javé  
Obatalá  
Olorum  
Oió. 
Em nome do Deus, que a todos os Homens  
nos faz da ternura e do pó. 
Em nome do Pai, que fez toda carne,  
a preta e a branca,  
vermelhas no sangue. 
Em nome do Filho, Jesus nosso irmão,  
que nasceu moreno da raça de Abraão. 
Em nome do Espírito Santo,  
bandeira do canto  
do negro folião. 
Em nome do Deus verdadeiro  
que amou-nos primeiro  
sem dividição. 
Em nome dos Três  
que são um Deus só, 
Aquele que era,  
que é,  
que será. 
Em nome do Povo que espera,  
na graça da Fé,  
à voz do Xangô,  
o Quilombo-Páscoa  
que o libertará. 
Em nome do Povo sempre deportado  
pelas brancas velas no exílio dos mares;  
marginalizado  
nos cais, nas favelas  
e até nos altares. 
 
Em nome do Povo que fez seu Palmares,  
que ainda fará Palmares de novo  
-Palmares, Palmares, Palmares 
do Povo!!! 
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DEUS É DEUS 
(Dom Pedro Casaldáliga) 

 
 
Eu faço versos e creio em Deus. 
Meus versos 
andam cheios de Deus, como pulmões 
cheios do ar vivo 
Carlos Drumond de Andrade 
faz – fazia – versos, 
melhores que os meus, 
e não acreditava em Deus. 
(Deus não é simplesmente a Beleza.) 
 
O Che entregou sua vida pelo Povo 
se não via a Deus na montanha. 
Eu não sei se poderia conviver com os Pobres 
e não topasse a Deus em seus farrapos; 
se Deus não estivesse, como brasa, 
queimando-me o egoísmo lentamente. 
(Deus não é simplesmente a Justiça) 
 
Muitos humanos içam suas bandeiras 
e cantam a Vida, 
deixando a Deus de lado. 
Eu só sei cantar dando seu Nome. 
(Deus não é simplesmente alegria.) 
 
Talvez eu não soubesse andar pelo caminho 
se Deus não estivesse, como a aurora, 
rompendo-me a neblina e o cansaço. 
E há sábios que caminham imperturbavelmente 
contra o brilho de Deus, 
fazendo História, 
desvelando mistérios e perguntas. 
(Deus não é simplesmente a Verdade.)  
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...Verdade sem argumentos, 
Justiça sem retornos, 
Amor inesperado, 
 
Deus é Deus, simplesmente! 
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NOSSAS VIDAS SÃO OS RIOS 
(Dom Pedro Casaldáliga) 

 
Nossas vidas são os rios. 
Minha vida é este Araguaia! 
Indescritível, 
indecifrável. 
Que se ama e se agradece, e se teme e se deseja; 
ao qual se volta sempre, 
como a um lar, fatídico e feliz. 
 
Exuberante e cruel, 
a multiforme fauna, 
presente ainda, condenada. 
Os jacarés espichados, que atenazam o sol, 
As placas insidiosas das Arraias. 
As piranhas que serram carne viva. 
E os peixes elétricos, 
estalando a morte. 
E os peixes de todos os tamanhos e luzes, 
vorazes ou pacíficos, 
miúdos, 
brincalhões, 
voadores. 
(os peixes que dão vida, 
holocausto à brasa e à pimenta.) 
Os pássaros, vestidos a rigor, 
senhores, diplomatas. 
  
Essa fileira de patos colegiais, 
que espera um ônibus ali na margem... 
E, de súbito, o pulsar 
frágil de uma canoa. 
 
E as nuvens, acima, 
cansadas e fecundas. 
As famílias que chegam, retirantes; 
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os enfermos que vão à deriva; 
as cargas, e as cartas trêmulas; 
as mulheres batendo a trouxa indiscreta; 
os homens na popa, os homens no remo; 
e os meninos banhando-se, 
somando-se às águas, como peixes. 
E eu, pela manhã, lavando-me do sono 
com o espelho incandescente ao sol da outra margem; 
eu, pela tarde, entrando, reverente, estrangeiro, 
vestido pela luz poente e pura 
 
na liturgia destas grandes águas...  
 
 
 
* Todos os poemas de Casaldáliga foram retirados da coletânea de poe-
mas reunidos no CD “Pedro, povo e poesia”, declamados por pessoas 
que fazem parte da luta do Araguaia.  
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