
 

Vol. 2, nº 7, Jun / 2018 

ISSN 2425-4516 

Revista digital  

de produção teopoética 

Adriano Portela — Danilo Gomes — Denisson Abreu — 
Israel Argolo—Wal Martins 

Ísis 



 

 

EXPEDIENTE 

Volume 2 — Edição 7 — Junho 2018 

 

Editor: 

Adriano Portela dos Santos 

 

Co-editor: 

Elton Braga Alves 

 

Diagamador: 

Adriano Portela dos Santos 

 

Conselho Editorial: 

Ana Maria Silva Carmo, Israel Argolo 

e Danilo Gomes 

Imagem da capa: 

(https://alquimiaoperativa.com/a-irmandade-de-isis/) 

Publicação e produção do blog Conciliação. 

Disponível em: conciliacaocom.wordprees.com 

Contato: conciliacao.revista@gmail.com 



 

 

ÍNDICE 

EDITORIAL         4 

 

POESIAS          6 

Sim, Isaías          7 

O mistério do chamado        8 

A Graça tem Whatsapp        9 

Encanto das águas        10 

Onipotente          11 

Para além das minhas elocubrações      12 

Prece à Isís          13 

De joelhos          14 

Fim do Túnel         15 

 

PROSAS          16 

Os agradecidos que agradeçam!      17 

Medo do céu         18 

Feito a mancha no forro do sofá      20 

 

INVENTÁRIO TEOPOÉTICO     22 

Artefato nipônico         23 

A catecúmena         24 

Antes do nome         25 

Anunciação ao poeta        26 

Deus não rejeita a obra de suas mãos     27 

O Pai           28 

Direitos Humanos        29 



 
 



 

 

EDITORIAL 

 

4   ANO 2, Nº 7, Junho|2018, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Continuamos a buscar ressignificar o mundo através de nossa lite-

ratura. Não obstante a demora,  aqui estamos nós com a 7ª edição da 

Conciliação, revista digital de produção teopoética. Trazemos sensibiliza-

ção à abertura para todos (Sim, Isaías), respeito (A Graça tem What-

sapp), denúncia (Feito a mancha no forro do sofá) e mudança de pers-

pectiva de fé (Medo do céu) 

 Estreia em nossa revista o teopoeta Denisson Abreu, um leigo 

católico romano natural de Simão Dias (Sergipe). Ele nos presenteia 

com a crônica “Medo do céu”, pelo qual nos envolve num processo de 

elaboração e reelaboração acerca das coisas de além, escatológicas. Fica-

mos muito contentes com essa colaboração, tão ao gosto de nosso pe-

riódico teopoético. Seja bem-vindo, Denisson. 

 Temos novamente os poemas do querido Wal Martins, compa-

nheiro de lutas. O que muito nos alegra também.  

 Na seção “Inventário Teopoético”, publicamos uma seleção de 

poemas de Adélia Prado, leiga católica-romana nascida em 13 de dezem-

bro de 1935, na cidade de Divinópolis, de Minas Gerais. Adélia está en-

tre aquelas poetisas que fazem a teopoética ser vista e respeitada. Sua 

produção, que passa necessariamente pela teopoética, já foi objeto de 

vários estudos, razão pela qual há uma considerável fortuna crítica sobre 

a obra da autoras. 

 Trata-se de uma escrita simples e profunda ao mesmo tempo. Sem 

grandes malabarismos linguísticos, mas com um impactante poder de 

contemplação. A autora compreende sua escrita como uma missão, um 

chamado feito por Deus, através do dom que lhe concedeu. 



 

  Merece muita atenção nossa aquilo que nos traz a crônica de Israel 

Argolo Gonzaga, intitulada “Feito a mancha no forro do sofá”. A crônica 

traz o drama vivido pelo povo preto nas periferias do Brasil, através da 

história de uma família evangélica. A mãe, liderança na comunidade; o 

filho, mais um jovem negro em busca de emprego... O destino, aquele 

que já conhecemos: o extermínio. Mais um jovem exterminado injusta-

mente; mais uma família estraçalhada pela incompetência do Estado. Pa-

rece que Israel previa a morte do garoto Marcus Vinícius, 14 anos, morto  

no Rio de Janeiro, enquanto era levado à escola pela mãe. Não, não advi-

nhou... É que esse filme se repete. Quem não se recorda do caso da garo-

ta Maria Eduarda, 13 anos, que foi morta na quadra de esportes de sua 

escola, durante troca de tiros entre policiais e traficantes. 

 Nesses contextos de insegurança, a fé é um recurso possível às fa-

mílias que se encontram expostas a uma violência que lhes fere mortal-

mente. É um recurso para que se continue a ter esperança, para que se 

continue a vencer contra toda esperança de morte que lhes ronda. Muito 

obrigado, Israel, pela sua maravilhosa contribuição. Por dar palavras a 

nossa angústia... 

 A presente edição da revista conta com 05 autores participantes da 

revista (além da teopoeta homenageada na  seção “Inventário Teopoéti-

co”). Publicamos 16 poemas (sendo 07 da seção “Inventário Teopoético) 

e 03 prosas. Mais uma vez não publicamos a seção “Crítica teopoética”. 

Pretendendo retomá-la na próxima edição. 

 Desde já, damos-lhes uma boa leitura. 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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SIM, ISAÍAS 
 
 
Sião, retornamos a ti; 
Não somos os mesmos; 
Trazemos conosco e em nós 
Tantos outros, tantas outras. 
 
Não seríamos nós sem eles, 
E não queremos que eles sejam sem ti. 
Ei-los aqui, conosco e em nós, 
Diversos e unos, aceitos. 
 
Antes de nós, foste tu, 
Que, alta como és, 
Os vistes como eram, 
Belos e dignos! 
 
Que eles se vejam em ti, 
Como nós estamos aqui! 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conciliação 

O profeta Isaías (1726-29), 

de Giovanni Battista Tiepolo 



 

O MISTÉRIO DO CHAMADO 
 
 
Do Mar da Galiléia 
Ao Rio Subaé, 
Teu chamado ecoou, 
E chegou até mim! 
 
Revivo as tuas palavras 
A Pedro, dentro aqui, 
E também me prostro 
Aos teus pés, Senhor! 
 
Estremeço perante 
O Mistério do chamado 
Que nos faz sempre!!! 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrportela@hotmail.com 

Conciliação 
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(Escultura do Primado de Pedro, 

à beira do Mar da Galileia) 
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A GRAÇA TEM WATTSAPP 

 

 

"Que Meus Deuses 

e o Seu 

encham sua vida de amor, oportunidades boas 

e gente do bem!". 

A abòrisá bendiz 

o amigo cristão. 

Laços de afeto e  

ancestralidade. 

Intolerância 

à ignomínia exposta. 

Eu,  

cristão como o amigo bento, 

só vejo as coisas com os óculos 

das Boas Novas. 

Vi, no gesto benfazejo, 

mais fulgurante que o sol no zênite, 

a Graça. 

Gema suprema do Evangelho. 

 

 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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ENCANTO DAS ÁGUAS 
 
 
És cheio de magia, 
dizem as crenças mais remotas. 
Tens o poder de pacificar meu interior. 
E arrancar de mim louvores ao teu Criador 
                                                         [e meu. 
Lembras-me que, no princípio, 
o Espírito de Deus pairava sobre a tua face, 
transformando o caos em beleza. 
É o mesmo movimento que Ele faz diariamente em mim. 
Salve, Mar! 
 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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ONIPOTENTE 
 
 
Seduziste-me com teus ardis furiosos, Javé. 
Jamais tive esse intento, mas, qual donzela inocente, fui vencido 
e deixei-me seduzir. 
Doravante a paixão me consume, e devoro, com prazer e gula,  
dos teus lábios, as palavras,  
que escorrem como mel.  
 
Vou vencer-te pelo meu indomável desejo, Javé. 
Ver tua face é proibido. 
Irradiação de tua Glória fulmina quem assim o faz. 
Não temo sequer a morte, 
tamanha a ferocidade do meu instinto. 
Qual Psiqué, quero, a qualquer custo, ver o rosto do meu Amado. 
 
Não me mostras tua face, mas cedes à minha sedução. 
Num jogo sensual, cobres meus olhos com mãos encantadas. 
Passas adiante de mim e me ofereces tuas costas. 
Dou-me por satisfeito, inebriado de tanto gozo. 
Meu rosto reluz com o afeto que do teu corpo para o meu transferes. 
  
Sucumbimos todos, posto que somente um prevalece. 
À sua impetuosidade não há quem resista. 
Todos são cravados pela flecha de Eros. 
Nem o poderoso Javé escapa. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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PARA ALÉM DAS MINHAS ELUCUBRAÇÕES. 

(Em resposta ao meu ego) 

 

 

_É um real o cocadão. É um real. 

Fitei-lhe os olhos. 

Pobre homem, pensei. 

Com rosto desfalecido, fechei os olhos e o benzi em pensamento. 

Antes do amém, meus ombros sentiram mãos santas e voz firme. 

_Tenha esperança, filho! Jesus vai te dar a vitória. 

Como podia brotar consolação daquele homem tão pobre? 

Mal sabia que minha dor era por seu retrato. 

Onde encontrara tamanha força de viver? 

Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. 

Ai de mim que sou teórico burguês e leio burgueses teóricos! 

A esperança vive para além da dor. 

Há esperança. Vive! 

_Rico homem! 

 

 
 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 

 

 

 

 

Conciliação 

Cristo em Casa de Marta (Gaspar Vaz, 1540) 

mailto:elicio.nascimento@hotmail.com
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PRECE À ÍSIS 

(Em resposta a Mozart) 

 

 

Luz ofuscante e trevas são para Ti a mesma coisa 

Por isso engulhei-me do paraíso tão quanto o inferno 

Engulhei-me da harpa e de anjos mansos 

Quero que os céus desabem e a terra se encha do pó das estrelas arden-

tes 

Livra-me de Sarastro e a Tirania noturna 

Dai-me apenas a luciferina dos pirilampos 

Ou faz crescer o fogo fátuo que meus ancestrais cospem 

Até que essa terra arda em chamas 

Livra-me da flauta seletiva 

 que só atrai os nossos Gabirus para matá-los com o cutelo de Abraão 

Livra-me do sítio do sossego e sua ave de bico longo 

Que fura os olhos dos Pássaros Pretos só para ouvir o canto da dor. 

Livra-me do templo de Salomão, harém das mil mulheres 

Recôndito pérfido das escravizações 

Estabelece o Teu santuário nas estrelas caídas 

E do pó ardente faz pulsar fogo em minha circulação, 

 pois minhas veias estão exangues. 

 

 

 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
 

Conciliação 
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DE JOELHOS 
 
 
Límpido olhar 
Ainda que turvo. 
Lépidos e cambaleantes 
Pés. 
Correm, tropeçam 
Estão sempre em pé. 
Incansável e deteriorado 
Corpo. 
Sangra, chora, 
Ora. 
Bendiz ao seu Deus 
Por isso é forte e ágil. 
O frágil corpo 
Se avoluma e 
Cai 
De joelhos 
Para se sentir grande. 
Levanta e 
Vai.  
 
W. Martins 
Salvador/BA 
walmartins09@hotmail.com 

Conciliação 
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FIM DO TÚNEL 
 
 
No apagar da noite 
o pulsar da densa escuridão. 
Cruz no fim do túnel 
o medo se aproxima. 
Ajoelha-te,  
faz oração. 
Abre-te para a Luz, 
sinal da esperança 
que alcança teu coração. 
 
 
 
W. Martins 
Salvador/BA 
walmartins09@hotmail.com 
 
 

mailto:joicelorenaalves@hotmail.com
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OS AGRADECIDOS QUE AGRADEÇAM! 

 

- Vocês ouviram?, o Galileu irá passar pela cidade! 

- Sim, eu escutei!, disse um dos outros. 

- Então, por que não vamos ao seu encontro... pode ser que ele nos cure a 
todos – retornou o primeiro. 

- Você está louco?, replicou mais um. 

- É vão nos apedrejar! – acrescentou ainda outro. 

Então ficaram todos alvoraçados, debatendo. Porém, mais outro grita, no 
meio de todos, sobrepujando a voz de todos quantos ali estavam: - Já esta-
mos mortos! Esse fardo que nos impuseram já é uma morte em vida! Não 
temos nada a perder... vamos encontrar o Galileu! 

Irrompe um silêncio. Podemos, na verdade, escutar as lágrimas subindo co-
mo torrentes de seus corações aos olhos. Eles não tem mais nada a fazer. O 
Galileu é uma nova esperança em suas vidas! 

Todos concordam, eram 10 leprosos ao todo, naquele vale fora da cidade. 

Encontram Jesus, e todos, todos, gritaram: “Jesus, Mestre! Tem compaixão 
de nós!” O Mestre, comprimido pela multidão, olhando-os, tão somente lhes 
diz: “Ide apresentar-vos aos sacerdotes!” É a palavra de quem não deseja 
deixar de oferecer o mínimo acalento. 

O Mestre passa e os leprosos permanecem. As reações são várias. Uns não 
querem ir aos sacerdotes, como ele mandou. Outros reclamam: “Ele só pode 
ser louco... nem curados estamos, como vamos aos sacerdotes?” Um outro 
acrescenta: “É, iriam rir da gente, no mínimo!” Um ainda ousa dizer: “Se 
fosse para ouvir apenas isso dele, não precisávamos nem ter vindo! Conhe-
cemos a Lei!!!” 

Novamente aquele leproso que os convenceu, tomou a palavra e disse: “Não 
sei vocês, mas eu vou! Não estou em tempos oportunos para incredulida-
des!” Os outros o acompanharam. 

No meio do caminho, a maravilha aconteceu. Eles se viram curados. Todos 
pulavam de alegria. E aquele mesmo de antes, o crédulo, tratou de logo refa-
zer o caminho para agradecer ao Galileu, enquanto todos os demais, ocupa-
dos com a própria alegria, protelavam o tributo de agradecimento ou mesmo 
sequer viriam a prestá-lo.  

Os agradecidos que agradeçam! 

 

Adriano Portela dos Santos (Feira de Santana/BA) 

adrportela@hotmail.com 
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MEDO DO CÉU 
 
 
Era bom deitar no alpendre para ver o céu quando criança. As nuvens 
virando animais e monstros inofensivos ao sabor do pensamento trans-
mitiam-me paz. Mas os adultos - sempre eles! - disseram-me que para lá ia 
a alma dos bons segundo a Bíblia, e a minha paz então diminuiu. O lugar 
azul e branco, cheio de anjos clichês e gente séria, sem brinquedos ou 
energia elétrica era-me um saco! Se gostava de vê-lo distante, angustiava-
me pensar em residi-lo para sempre, mesmo que as nuvens fossem tão 
fofinhas quanto os travesseiros da casa da minha vó. Como Deus onipo-
tente criaria algo tão singelo?! Pois desse-me metade do poder que eu fá-
lo-ia bem melhor! 
Ao mesmo tempo, a minha consciência dizia-me que reclamasse menos, 
pois aquele era dos mortos o melhor destino  -  melhor que o Inferno, 
onde os demônios cozinhavam gente em caldeirões enormes; e havia de 
ser melhor que o Purgatório, lugar misterioso cujo nome sugeria-me pul-
ga, inseto ainda pior que piolho. Que eu fosse para o Céu então! 
Destino escolhido, devia então saber mais dele, achar uma imagem recon-
fortante. Pena faltar revistas de turismo sobre o assunto… Mas, aos qua-
torze de idade, achei uma pintura num catecismo. Nela, havia anjos pi-
sando no chão, e também árvores frutíferas. Estranhei haver terra no céu, 
mas era melhor assim. E mais: havia violinos, harpas e roupas coloridas 
em estilo medieval. O Céu seria então um reino da Idade Média! Como 
admirador de histórias e filmes de cavalaria, eu gostei. Exceto pelo fato 
de o rei ser um velho com longa barba branca, de cetro na mão e rosto 
sisudo a quem todos chamavam de Pai  -  culpa dos artistas que engessa-
ram o Bom Deus. Difícil gostar de rei assim, ainda mais para quem vive 
sob regime republicano. 
Ainda incomodado, fui então à fonte, a Bíblia. Nela disse-me Isaías, o 
profeta, coisas mais simples sobre o Céu  -  gosto do que é simples! Lá 
estariam o cordeiro com o lobo e o leão com o boi, todos em amizade. 
Animais no Céu! A ideia tocou o meu lado ecologista. Fiquei reconforta-
do por muitos dias, mas de novo veio a insatisfação. Nós homens temos 
sempre o desejo de algo mais, cansamos rápido  -  a própria noção de eter-
nidade cansa… Além do mais, uma parte mais racionalista de mim sus-
peitava se no firmamento caberia alma de tanta gente e de tanto bicho.  
Depois foi que entendi o erro em que caí por muitos anos: o de não  
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entender a metáfora que a palavra Céu encerra. Como diz C.S. Lewis, es-
critor inglês, a Bíblia é livro para adultos. Deve-se lê-la com maturidade. 
Nela, as metáforas são um jeito de Deus descer o nível para falar de coisas 
acima do nosso entendimento. 
Uma boa mãe deve entender essa situação. Se o filho lhe pergunta donde 
vêm os bebês, ela dirá talvez que duma sementinha que o pai coloca den-
tro da mãe. Não é mentira, mas também é inexato. "Sementinha" é metá-
fora da unidade microscópica reprodutora masculina  -  o espermatozoide  
-  tal como "Céu" é metáfora do estado da doçura inenarrável das almas 
bem-aventuradas. Usamos a palavra porque para o hagiógrafo hebreu e 
para nós ficou mais fácil de captar  -  o céu acima da cabeça é belo e dá 
paz, nisso parece com o Reino Eterno. Quando Deus inspirou isso bem 
sabia Ele que "só os fortes" compreenderiam. 
Quem pensa que o Reino dos Céus fica no céu geográfico deve também 
crer que com uma semente de feijão engravida-se uma mulher ou que Je-
sus espera que ponhamos ovos quando pede que sejamos como as pom-
bas. Se a metáfora lhe é ruim, é porque você não vê além. Aliás, gosto da 
palavra "Além" para nomear Inferno e companhia, pois livra-nos de ex-
pectativas. Põe-nos em nossa insignificância. "Está além de ti, mortal! …" 
Hoje continuo a crer no Céu. Mas não como antes: soprei-lhe as nuvens, 
expulsei-lhe os anjinhos clichês e fechei as cortinas. Resta-me a eterna 
novidade. O que sei por ora, é que não fica acima da minha cabeça, mas 
muito além da minha mente, da capacidade de imaginá-lo. Ele será o algo 
a mais, por isso estou satisfeito. 
 
 
 
Denisson Abreu, 
Simão Dias/SE 
denissonabreu@hotmail.com.br  
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Benção de Deus Pai, 
por Luca Cambiaso (1527-1585) 



 

FEITO A MANCHA NO FORRO DO SOFÁ 

 

Antes de abrir a porta, ungiu-se com o óleo que trouxera do círculo de 
oração. A mão untada escorregava nas curvas da maçaneta. Esfregou-a no 
forro do sofá, longe dos olhos da mãe, deixando uma mancha que escor-
ria mirra continuamente. Vai dar tudo certo, sussurraram os lábios mater-
nos. Desta vez você vai conseguir um emprego... Deus te abençoe, meu 
filho! O peito inflado em esperança, disfarçava a dor estomacal. Amaro já 
havia perdido as contas de quantas vezes ouvira isso. A trilha sonora de 
sua vida era o motor da máquina de costura, a benção antes de sair e as 
lágrimas maternas, geradas pelas madrugadas em oração ou dores no joe-
lho esquerdo. Cansada de ser traída, Amélia tomou as rédeas da vida e 
criou os dois filhos costurando dia e noite. Porém, o pedal da máquina é 
um veneno lento e preciso para uma pentecostal de raiz que só orava de 
joelhos. As dores da articulação entraram em metástase com a morte do 
filho mais velho, assassinado pelo tráfico por dever na boca. A fibromial-
gia paralisou-a e Amaro iniciou uma busca aflitiva por emprego. Já vinha 
tentando a meses e nada. Um amigo de uma lan house lhe fizera cópias 
gratuitas do currículo. Era difícil ser visto. Ninguém telefonava. A mãe, 
mesmo em dores, não saia de perto do orelhão em frente à casa, exceto às 
quartas-feiras pela manhã quando dirigia o círculo de oração. Uma vizi-
nha ficava atenta nesse horário. Nenhum recado. Nada. Não ser visto às 
vezes era importante. Ele sempre entrava pela porta do fundo e traseirava 
o ônibus até a estação da Lapa. Se espremia entre a escada e a porta para 
não ser flagrado pelo cobrador. Às vezes falhava, obrigando-o a pegar 
uns três ou quatro ônibus até o destino. Naquele dia, porém, tudo parecia 
ser melhor que ontem. Coletivo lotado na medida certa para traseirar. 
Perfeitamente invisível ou ignorado. O único incômodo era o nariz escor-
rendo. A sinusite era uma maldição hereditária. Embora apertado, desdo-
brava-se em proteger o currículo num envelope marrom. Hoje vai dar 
certo, aspirou. Fechou os olhos e um hino veio aos lábios. Toma os peda-
ços do meu ser, cantava distraído. Um estalo na mente o fez trocar a mú-
sica. Não era tempo de cantar tristeza. Afinal, hoje é o dia da vitória, 
mentalizava. A imagem de um Deus guerreiro o possuiu. Barreira, não há 
barreira... Com Jesus eu irei, ganharei a batalha... Mal acabava um corinho 
e ele já puxava outro. Cantava empolgado. Desejou bater palmas, mas 
não podia amassar o currículo. 

20   ANO 2, Nº 7, Junho|2018, Feira de Santana/BA 

Conciliação 



 

 O fundo de um ônibus nunca foi tão fumegante de unção. Lembrou-se 

que era quarta e que naquela hora sua mãe estava dirigindo o culto. Como 

era gostoso ver aquela senhorinha negra de um metro e sessenta pregar 

com tamanha autoridade. Quando a porta do fundo abriu, seu coração 

borbulhava tanto que subiu correndo a Lapa. Mal sabia que na Piedade 

havia um tiroteio... mas descobriu que não há piedade para um preto que 

corre. Amaro foi alvejado por um tiro de fuzil na cabeça. Por azar, não 

morreu na hora. Contorceu-se com os segundos. Suas últimas palavras 

foram em línguas estranhas. Não foi possível reconhecer o rosto e o en-

terro foi de caixão fechado, sem que sua mãe lhe desse o último beijo. No 

cemitério municipal havia mais mortos do que mosquitos, mas ainda as-

sim não se podia abrir a boca. Enquanto o caixão se escondia, a mãe, em 

lágrimas, falou a mesma língua estranha. Talvez um código entre mãe e 

filho ou um ritual antigo de despedida. Disseram-na que ele estava com 

arma e drogas, mas ninguém soube explicar o pacote de folhetos evangé-

licos dentro do envelope do currículo. O lugar onde o corpo dele tombou 

ainda escorre sangue.  

 

 

 

Israel Argolo Gonzaga 

Salvador/BA 

raelgonzaga@hotmail.com 
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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

ARTEFATO NIPÔNICO 
 
 
A borboleta pousada 
ou é Deus 
ou é nada. 
 
 
(PRADO, Adélia. A Faca no Peito. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 29) 
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A CATECÚMENA 
 
 
Se o que está prometido é a carne incorruptível, 
é isso mesmo que eu quero, disse e acrescentou: 
mais o sol numa tarde com tanajuras, 
o vestido amarelo com desenhos semelhando urubus, 
um par de asas em maio e imprescindível, 
multiplicado ao infinito, o momento em que 
palavra alguma serviu à perturbação do amor. 
Assim quero "venha a nós o vosso reino". 
Os doutores da Lei, estranhados de fé tão ávida, 
disseram delicadamente: 
vamos olhar a possibilidade de uma nova exegese 
deste texto. Assim fizeram. 
Ela foi admitida; com reservas. 
 
 
(PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 68) 
 
 
 
 

24   ANO 2, Nº 7, Junho|2018, Feira de Santana/BA 

Conciliação 



 

ANTES DO NOME 
 
 
Não me importa a palavra, esta corriqueira.  
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe,  
os sítios escuros onde nasce o «de», o «aliás»,  
o «o», o «porém» e o «que», esta incompreensível  
muleta que me apoia.  
Quem entender a linguagem entende Deus  
cujo Filho é Verbo. Morre quem entender.  
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda,  
foi inventada para ser calada.  
Em momentos de graça, infrequentíssimos,  
se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão.  
Puro susto e terror.  
 
 
(PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 20) 
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ANUNCIAÇÃO AO POETA 
 
 
Ave, ávido. 
Ave, fome incansável e boca enorme, 
come. 
Da parte do Altíssimo te concedo 
que não descansarás e tudo te ferirá de morte: 
o lixo, a catedral e a forma das mãos. 
Ave, cheio de dor. 
 
 
(PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 68)  
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DEUS NÃO REJEITA A OBRA DE SUAS MÃOS 
 
 
É inútil o batismo para o corpo, 
o esforço da doutrina para ungir-nos, 
não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis. 
Porque estes não são pecados do corpo. 
A alma sim, a esta batizai, crismai, 
escrevei para ela a Imitação de Cristo. 
O corpo não tem desvãos, 
só inocência e beleza, 
tanto que Deus nos imita 
e quer casar com sua Igreja 
e declara que os peitos de sua amada 
são como os filhotes gêmeos da gazela. 
É inútil o batismo para o corpo. 
O que tem suas leis as cumprirá. 
Os olhos verão a Deus. 
 
 
(PRADO, Adélia. O pelicano. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 27) 
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O PAI 
 
 
Deus não fala comigo 
nem uma palavrinha das que sussurra aos santos. 
Sabe que tenho medo e, se o fizesse, 
como um aborígine coberto de amuletos 
sacrificaria os estalidos da mata; 
não me tirasse a vida um tal terror. 
A seus afagos não sei como agradecer, 
beija-flor que entra na tenda, 
flor que sob meus olhos desabrocha, 
três rolinhas imóveis sobre o muro 
e uma alegria súbita, 
gozo no espírito estremecendo a carne. 
Mesmo depois de velha me trata como filhinha. 
De tempestades, só mostra o começo e o fim. 
 
 
(PRADO, Adélia. Miserere. Rio de Janeiro: Record, 2013, p. 73)  
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DIREITOS HUMANOS 
 
 
Sei que Deus mora em mim 
como sua melhor casa. 
Sou sua paisagem, 
sua retorta alquímica 
e para sua alegria 
seus dois olhos. 
Mas esta letra é minha. 
 
 
(PRADO, Adélia. Poesia Reunida. Rio de Janeiro: Record. 2015.  p. 345) 
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