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EDITORIAL 

 

4   ANO 2, Nº 6, Março|2018, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Enfim, a primeira edição de 2018, nosso segundo ano de revista. 

Parecia não vir mais, no entanto aqui está a 6ª edição da Conciliação, re-

vista digital de produção teopoética. 

 Estreia em nossa revista a teopoeta Ana Clara Preta, uma afrorreli-

giosa natural de Santo Amaro da Purificação, para orgulho de nossa edi-

ção. Ela estreia com o poema Exú, que confronta a equívoca associação 

de Exú ao Diabo, que os cristãos e as cristãs costumeiramente fazem. 

Trata-se de uma associação arbitrária, porque não há simetria entre a 

cosmologia cristã e as cosmologias das religiões de matriz africana. 

 Estreia também o querido Wal Martins, companheiro de lutas. 

Pastor batista e professor universitário experiente. Sua escrita é uma ex-

pressão aguçada de seu olhar crítico e de sua profundidade espiritual. 

Sejam bem-vindos, Wal e Ana Clara. 

Devemos nos alegrar ainda pelo retorno de Elício Nascimento, que pu-

blicou uma prosa na primeira edição da revista e torna à nossa publica-

ção, dessa vez com o poema “O predestinado”. Elício é um escritor já 

consagrado e só nos honra tê-lo entre nossos autores. 

 Na seção “Inventário Teopoético”, publicamos uma seleção de 

poemas de Dom Pedro Casaldáliga, bispo católico-romano natural da 

Espanha, mas radicado no Brasil desde 1968. Ele completou em 16 de 

fevereiro 90 anos de idade. Casaldáliga foi bispo prelado de São Félix do 

Araguaia (Mato Grosso) de 1971 a 2005, onde ganhou notoriedade por 

sua incansável luta contra as injustiças sociais, sobretudo as cometidas 

contra os povos indígenas. 



 

  Esse é o pano de fundo que faz emergir os escritos teopoéticos de 

nosso autor, que nos dias atuais encontra-se alquebrado pelo mal de par-

kinson. 

 A presente edição da revista conta com 10 autorxs participantes da 

revista (contando com o teopoeta homenageado na  seção “Inventário 

Teopoético”). Publicamos 18 poemas (sendo 05 da seção “Inventário 

Teopoético) e 01 prosas. Dado o grande número de textos publicados na 

edição, não publicamos a seção “Crítica teopoética”. Pretendendo retomá

-la na próxima edição. 

 

Recordamos ainda nessa primeira edição do ano o nosso desejo de publi-

car a Antologia das poesias publicadas nas cinco edições da Conciliação de 

2017. Estamos abertos para acolhermos contribuições diversas daquelas 

pessoas que se interessarem. 

 Desde já, damos-lhes uma boa leitura. 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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