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CONFISSÃO 
 
 
Não sou um pastor de revoluções corajosas... 
Sou um negro pastor de resistências criativas. 
Não é pela força que empunho a verdade. 
Nunca me encontraram aqueles que quiseram usá-la. 
Evaporo na beleza que fascina 
E faço do Evangelho a minha poesia. 
 
Não tenho marchas a empreender, 
Nem célebres pregações a proferir. 
Não tenho greves a organizar, 
Nem jejuns a decretar. 
 
O que tenho são palavras emudecedoras 
E silêncios incomodativos também. 
O que tenho é um corpo liberto 
E afetos a tremular e amar. 
 
Não sou um pastor, 
Sou um pastor-poeta. 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cristo e os pecadores (Peter Paul Rubens ,1577-1640) 

Conciliação 
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EXÚ 
 
Não me julgue pelo colar no meu pescoço  

Muito menos por minha roupa branca  

O meu modo de adorar não deve te incomodar. 

O meu Exú não é diabo e nem lhe cabe julgar! 

Laroyê, um canto... Laroyê, um pranto 

Laroyê, axé... Laroyê meu pai Exú!! 

Orixá que traz, Orixá que faz, Orixá que É!!! 

Orixá mensageiro, Orixá vivo 

Orixá vermelho!!  

Felicidade é ter Exú na sua guia! 

Exú é quem cria 

Exú é quem mostra o caminhar. 

Exú retirá pedras do caminho pra eu passar! 

Laroyê caminhos abertos... Laroyê decisão; estrada que se mostra. 

Laroyê azeite... Laroyê axé! 

Sem Exú a vida nada é... 

Laroyê confiança... Laroyê certeza !! 

Eu te saúdo em toda sua grandeza! 

Laroyê um canto de riqueza! 

Laroyê um canto de alegria! 

Seguiremos em frente com Exú que é nosso guia...  

E os problemas tentarem nos vencer, 

Erga sua voz e grite; 

Laroyê!!! 

 

 
 
Ana Clara Preta 
Santo Amaro da Purificação/BA 
Nana_rocha.j@hotmail.com 
 
 
            Exú (Caribé) 
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CAMINHO MEU 
 
 
Trânsitos religiosos e da fé para a descrença acontecem  
                                                                 [todo o tempo. 
Reconheço as alteridades de quem professa outra fé, 
transita entre crenças, 
mantém dupla pertença 
ou é da fé indiferente. 
Sei que tua Graça [toda abrange] a todos alcança. 
Quanto a mim,  
estão todas essas vias interditadas. 
Dependência infantil; 
abandono da autonomia; 
sujeição da liberdade. 
Dirão os entendidos d’alheia subjetividade. 
Teriam razão? 
Racionalismo é uma engenhoca estéril diante da vitalidade das coisas  
                                                                                   [que se não veem. 
Cristo, 
só Tu és Caminho meu! 
Verdade que me conduz à Vida. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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CRISTIFICAÇÃO 
 
 
Quem seria eu sem a simbiótica relação Contigo? 
Eu não seria sem Ti. 
Pequena resposta que se impõe altaneira. 
De Ti sou plasmado. 
Tu és meu chão existencial. 
Sem Ti, despersonalizado. 
Cristo, 
Tu não és apenas o Alfa e Ômega Cósmico. 
És meu princípio,  
meu meio, 
meu fim, 
minha eternidade. 
Estou cristificado! 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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Última Ceia ou Instituição da Sagrada Eucaristia (Vasco Fernandes, 1535) 
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O PREDESTINADO 
 
 

Frequentei reuniões sagradas 

Sem nenhum compromisso 

Senão a retaguarda sagrada 

De quem acreditava no nada 

Enquanto várias manifestações 

E descobertas e ordens e castas 

E desobediências e cismas 

E ambições em nome da caridade 

E líderes em orgias secretas 

E renomadas sagacidades 

E reveladas ao invisível e fadas 

E príncipes e reis e rainhas... 

Frequentei reuniões mais sagradas 

[Entre eu e eu e o Deus Humano 

Que a sagrada religião matou]. 

 
 
Elicio Nascimento 
Ilhéus/BA 
elicio.nascimento@hotmail.com 

https://edendasletras.blogspot.com.br/ 

 

 

 

Conciliação 

Cristo em Casa de Marta (Gaspar Vaz, 1540) 

mailto:elicio.nascimento@hotmail.com
https://edendasletras.blogspot.com.br/
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(FE)CUNDA-ME 
 
 

Penetra a minha memória, oh Amado, 

Pois quero engravidar do Teu Espírito. 

Sobre a face das águas, chocas o mundo... 

Choca em mim os Teus nove dons, 

Eu Te suplico. 

Como sarça, arde o meu coração 

E a chama me faz sedento por Ti. 

Dai-me Tua água negra e outras águas! 

Dai-me da Tua divina fonte! 

Ao cheiro das águas, brotarão 

E, nas minhas folhas, Teus escritos serão. 

 

 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
 

Conciliação 
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CARÍCIAS 

 
 

No monte, tu aparecias de repente. 

Passos leves feito os de quem anda por sobre águas. 

Tapavas os meus olhos com suas mãos de pétalas. 

Teu calor, inconfundível feito sarça, 

Ardia sem se ver. 

Eu, que aderira a graça, 

Segui no jogo e perguntei-lhe o nome. 

Serei o que serei, disseste-me. 

Mas o enigma não me consome... 

E o perfume de suas mãos cintila em meu rosto. 

“suas mãos, que são o fio, e o labirinto inteiro.” 

 
 
 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 

Conciliação 
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Samuel lendo para Eli os julgamentos de Deus na casa de Eli. 

(John Singleton Copley, 1737 – 1815).  
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ÁGUA E DOCE 
 
 
Água, amazi 
Eu nunca te senti me invadir 
Meu corpo não amoleceu, 
Mas é seu. 
Senti seu abraço a me inundar 
Ouvi seu som-correnteza 
Na certeza de poder me banhar 
Enquanto me acariciavas em bênção. 
Doce, mazenza 
Seu afago, balanço 
Corrente 
Corre, não prende, deixa fluir. 
Seu tom e poder de ler minha mente 
Quando não consigo dizer 
Vir me dar presente, proteção 
Presença constante, da pra ver. 
Reina em mim. 
Não podia ser de outro jeito, outro Ser. 
Alegria é viver 
Sendo água e doce 
Kisimbi ê! 
 
 
 
Joice Lorena Sacramento 
Santo Amaro da Purificação/BA 
joicelorenaalves@hotmail.com 
 
 

mailto:joicelorenaalves@hotmail.com


 

ANDANÇAS  
 
Andanças é: 
Inquietação, gestos desconexos e imprevisibilidade  
Girar, circular, desapegar-se e movimentar-se 
Ondulações, ares movediços e desejos de transformação  
 
Andanças é: 
Repentinas mudanças e inesperadas estradas 
Acúmulo de retrospectivas e gestação de movimentos  
É aceitar andanças e lançar-se no novo 
 
Andanças é:  
Fascínio pelo desconhecido e abraço ao familiar  
Desbravar barreiras e dividir caminho 
Partilhar bagagens e encurtar direção 
 
Andanças é: 
Eliminar pesos e jogar-se em outras veredas 
Desafiar o corriqueiro e atravessar o rotineiro 
Banhar-se de lágrimas e embriagar-se de esperanças 
 
Andanças é: 
Repensar as buscas e o companheirismo 
Renovar a solidariedade e o pacto de amizade 
É sintoma de amadurecimento e olhar de agradecimento 
 
Andanças é: 
Dores impostas e conquistas livres 
Servidão desnecessária e mistérios desvendados 
Andar é preciso apesar das pedras! 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
jorgeribeiroribeiro@gmail.com 
www.pjribeiro.blogspot.com 
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O OUTRO 
 

 

Há em cada lugar que pouso, 

Recortes da humanidade diluída. 

Um espólio do amor fragmentado, 

Cujas brasas ainda queimam. 

Há em cada ser humano, [acredito] 

Um pouco de Deus. 

Há em cada pessoa traços, 

Traços indivisos, que não são seus. 

Uns percebem janelas fechadas, 

E a criança, no degredo, que pranteia. 

Outros vislumbram a luz anil, 

Ou o raiar inebriante da aurora. 

Sim, há que se amputar o olhar egoísta, 

E depois também se expandir. 

Para além de nós há o outro, 

Outro grávido, também aspirando, existir. 

 
 
Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 
https://www.facebook.com/maroelbispo  
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DES/HÁBITO 
 
 
Tira o hábito  
Se despe pra vida  
O mundo te abraça.  
Outros desafios  
Medos e insegurança.  
Cria novos hábitos  
Segue na fé  
Agarra a esperança. 
 
 
 
W. Martins  
Salvador/BA 
walmartins09@hotmail.com 
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ELE NÃO ESTÁ 

 
 

As canções que cantam 

São meros sons a badalar  

As multidões de palavras  

Tumultuam os bons sentimentos  

Ensinam obscuros caminhos  

Ouço ruídos e confusão  

Não sigo os rumos tortuosos  

Vejo seres cultuantes  

A repetir acríticos falas e cantos  

Gestos tresloucados que convencem  

Afirmam e mentem  

Em nome do Sagrado  

Que não está ali. 

 

 

 

W.Martins 

Salvador/BA 

walmartins09@hotmail.com 
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OS CORVOS 

 
 

Aquele aviso não foi respeitado 

A frente apareceu mordida 

Havia três suspeitos. 

Não, dois. 

Os dois foram 

procurados 

achados 

julgados 

e expulsos. 

Aí, a história começou... 

 

 

Vianey Nadal 

Feira de Santana/BA 

www.facebook.com/vianey.nadal.37 
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Adão e Eva. Mabuse (Sé. XVI) 


