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EDITORIAL 

 

4   ANO 2, Nº 8, Outubro|2018, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Essa é uma edição pela democracia! Abrimos mãos das exigências 

editoriais que comumente estabelecemos para que a chamada relâmpago 

que fizemos obtivesse sucesso. E de fato obtivemos. Aqui está a 8ª edi-

ção da revista Conciliação. 

 Não podíamos deixar de fazer nossa contribuição na luta pela de-

mocracia, nesse pleito eleitoral em que a religião tem sido utilizada como 

argumento para o voto, antes de qualquer proposta do plano de gover-

no. Tentam passar a impressão de que um dos presidenciáveis é defen-

sor da fé cristã, enquanto o outro seria o inimigo da fé. Pasmemos que o 

candidato supostamente defensor da religião defende a tortura, o arma-

mento da população, a retirada dos direitos das minorias e fere a digni-

dade de pessoas, como se isso tivesse tudo a ver com a fé cristã. 

 Vimos aqui reafirmar o compromisso da Conciliação com a liber-

dade religiosa, o respeito às minorias e a construção de uma cultura de 

paz para a nossa sociedade. Para isso, escolhemos Thiago de Mello co-

mo poeta homenageado na seção “Inventário Teopoético”... Ele semeia 

respeito e humanidade em seus poemas. 

Damos nossas boas-vindas à Thais de Assis (Oiá), que estrei na revista. 

Muito obrigado pelo seu poema belíssimo. “Ele não”! E agradecemos a 

todos os demais pela gentileza de participação na revista. 

Lançaremos a 8ª edição na Vigília pela Democracia”, que acontecerá no 

dia 24 de outubro, em Feira de Santana/BA. Demos mais beleza à luta 

pela democracia de nosso país! 

A editoria 


