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

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).  



 

Conciliação 
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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) 



 

 

PROSAS 



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

CEGUEIRA 

 

No coletivo a caminho de casa, debaixo do sol escaldante das doze, avis-
to um homem negro em trajes sociais. Nas mãos, uma enorme Bíblia de 
estudos. Indicativos suficientes para reconhecê-lo como cristão pentecos-
tal. O tomo por fanático.  
Cá estou de camiseta, bermuda e chinelos, orgulhoso da minha pretensa 
superioridade. Não sou alienado. Sou livre das amarras religiosas. Sou "de 
boa".  Até que meus olhos pousam sobre as manchas que sujam sua im-
pecável calça clara, na região dos joelhos. De súbito, o Mistério reluz 
mais que o sol. Escamas caem dos meus olhos. Recebo iluminação.  
Lembro-me do potente discurso E não sou uma mulher?, da Sojourner 
Truth, ex-escravizada afro-americana, abolicionista, feminista e pregadora 
pentecostal. Ela diz que quando em prantos clamou, com o coração dila-
cerado por ver seus filhos vendidos para a escravização, nenhum homem 
a ouviu, a não ser Jesus.  
Diante de mim também está um negro pentecostal, cujo clamor o precio-
so Jesus sempre escuta atentamente, quando dobra seus joelhos. Quanto 
às roupas que julgo inadequadas, o Consolador dos oprimidos me denun-
cia:  
 — Você ainda é preconceituoso e alienado, não está tão livre das amar-
ras religiosas e ainda não é tão “de boa” como eu quero que seja. Se fosse 
padre ou freira em hábitos eclesiais, ou pastor reformado com colarinho 
clerical, você olharia com simpatia. Essas vestes são para ele signo de em-
poderamento. Eu uso pessoas simples para confundir as que se acham 
sábias, lembra? 
Fico envergonhado.  
Meu ponto se aproxima. Miro o homem pela última vez. Seus olhos são 
cintilantes. Observo novamente seus joelhos. Não vejo mais meras man-
chas. Contemplo sinais da Graça. Meus olhos foram curados e agora bri-
lham como os dele. Enquanto desço, um sorriso rasga meus lábios e lá-
grimas quentes rolam pela minha face.  
 

Danilo Gomes 

Salvador/BA 

danilodfg@hotmail.com 
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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! 

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

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

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

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.)  

Conciliação 
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...Verdade sem argumentos, 
Justiça sem retornos, 
Amor inesperado, 
 
Deus é Deus, simplesmente! 
 
 

Conciliação 
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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; 

Conciliação 
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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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