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MÃOS LAVADAS 
 
 
Primeiro compararam os negros a animais, 
Mas não me importei com isso... 
Jesus nem era negro. 
 
Em seguida, disseram que mulheres era fraquejadas, 
Mas não me importei com isso... 
Jesus não defendia mulheres. 
 
Depois disseram preferir filhos viciados que gays, 
Mas não me importei com isso... 
Jesus não ensinava a amar sem distinção. 
 
Agora estão matando os meus. 
Não são mais palavras, 
Não são mais gestos, 
São tiros, facadas e socos... 
É desigualdade, é injustiça social. 
 
Mas ninguém se importa com isso... 
Depois das mãos lavadas, 
Ficou tarde para afirmar que Jesus também os 
ama. 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 

Conciliação 

Charge de Luiz Andrade, 
do site Humorpolítico 



 

A PROCURA DO DEUS VERDADEIRO 
 
 
Enquanto proclama que seu Deus é o único, 
Pessoas morrem de fome. 
Enquanto procura defeito na crença do outro, 
Pessoas morrem nas ruas desamparadas. 
Enquanto se inflama contra seu irmão, 
Pessoas morrem em guerras. 
Eu acredito no Deus que habita nas pessoas, 
Promove amor, luz e alimenta  as almas. 
Enquanto você grita e profana o templo do outro, 
A fé de algumas pessoas salva outras. 
Salvador 
 
 
 
Ana Maria Carmo 
Salvador/BA 
ana.mcarmo@hotmail.com 

Conciliação 
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Charge do Latuff  
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MATEUS 25 

 

 

E disse Jesus: 

Tive fome, e vocês gritaram: 

bolsa família é bolsa esmola. 

 

Fui estrangeiro e vocês declararam: 

refugiado é a escória do mundo. 

 

Estive nu, e vocês disseram: 

meritocracia. 

 

Fiquei doente, e vocês concordaram 

com o desmonte do SUS. 

 

Fui preso, e vocês proclamaram: 

bandido bom é bandido morto. 

 

– Quando fizemos tamanhas blasfêmias, Senhor? 

– Quando votaram em quem apregoa tais abominações.  

 

 

Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
 

Conciliação 

Charge de Luciano Kayser, 

do site humorpolitico 



 

NEUTRALIDADE 
 
 
Democracia ameaçada. 
Diz o crente:  
Fico neutro, voto nulo. 
 
Violência generalizada. 
O crente se orgulha: 
Não tomo partido, voto nulo. 
 
Minorias apavoradas. 
Em ar de superioridade, o crente proclama: 
Não me contamino, voto nulo. 
 
O crente gosta de culto. 
A Deus oferece sacrifícios de louvor. 
Antieméticos quero, e não sacrifícios, diz o Senhor. 
 
Neutralidade é mornidão. 
 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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Conciliação 

Charge de Vasqs do site humorpolitico 
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DEUS NÃO É HOMEM 

(Nm 23.19) 

 

 

Deus não é homem, para que minta. 

Deus não é homem, para entronizar o falo. 

Deus não é homem, pra matar as minorias. 

Deus não é homem, para apoiar a ditadura. 

Deus não é homem, para estupros coletivos. 

Deus não é homem, para que legisle o corpo feminino. 

Nem filho do homem, para que se arrependa de defender a vida. 

Deus não é homem. 

 

 

 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 

 

 

 

 

Conciliação 

Charge de PXeira do site humorpolitico 

mailto:elicio.nascimento@hotmail.com
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NÃO PODEIS SERVIR A DOIS SENHORES. 

(Lv 18.21; Gn 22.10-12; Lc 22.51; Mt 26.52; Mt 6.24) 

 

Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque,  

Já diz o texto sagrado. 

Nem mesmo em nome de Javé se deve matar Isaque. 

Cutelo não é coisa de cristão! 

Basta é a palavra de Jesus, 

Que nem mesmo ao fariseu nega a cura, 

Quando o assunto é acabar com a violência. 

Basta é a palavra de Jesus,  

Quando o capitão sai do mato e assola a cidade. 

Basta é a palavra de Jesus, 

Quando os vendalhões do templo estão mancomunados com a pax ro-

mana. 

Basta é a palavra de Jesus, 

Toda vez que o reino não for de paz, justiça e misericórdia. 

Guardai a espada! 

Todos que a empunham, por ela morrerão. 

Não podeis servir a dois senhores, 

Pois odiará um e educará o outro. 

 

Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
 

Conciliação 

Charge do Latuff  
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MATEUS 24: 36  LUCAS 23: 34 
 
 
No inferno do meio dia, 
De terno, o hoem aos berros: 
Jesus está voltando! 
E eu, já quase em prantos... 
 
Confesso que passei do ponto 
[De ônibus] 
Despejei: tá louco? 
O que deu em você? 
É pr’eu me arrepender? 
 
Seu Jesus já voltou! 
Da primeira vez, 
Foi queimado como herege por vocês. 
 
Deu-vos outra chance, 
O enfiaram num tumbeiro. 
Sofreu no pelourinho tudo de novo 
E vocês não se arrependeram. 
 
Se Jesus voltasse hoje, o reconheceriam? 
Ou Maria estaria chorando 
Vendo seu filho alvejado no Cabula 
Com outros doze discípulos? 
 
 
 
Joice Lorena 
Santo Amaro/BA 
joicelorenaal-
ves@hotmail.com 

Conciliação 
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OS CONVIVENTES 

 

 

Um país distante longe de nós 

um tempo muito antigo de ficar esquecido 

a terra parou de dar seu fruto.  

E as matriarcas de cada tribo enviaram buscadores 

para todos os cantos do país 

um lugar que conseguiram cultivar, algum alimento que guardaram:  

Nada! 

E o povo orou, rezou, pediu, clamou  

todas as tribos juntas 

que os deuses mandassem chuvas 

 

Do adubo lacrimal de duas tribos, a terra deu frutos novamente.  

A Tribo do Fundamento 

por que eles receberam o Fundamento da vida.  

A Tribo da Tolerância 

por que eles receberam a sabedoria de cuidar do Fundamento 

e precisavam, por isso, para sempre compartilhar  

Grande alegria, fartura e paz; a Morte foi embora 

e o país teve, naquele tempo, vida eterna  

 

Mas isso não durou para sempre.  

Os fundamentalistas começaram a dizer:  

“Nós temos o Fundamento, o alimento puro e verdadeiro; somos os deposi-
tários dos dons da Mãe Terra, a única deusa, a verdadeira”.  

Os tolerantes também se manifestaram: “Não vamos tolerar mais isso, a par-
tir de hoje nos chamaremos a Tribo da Intolerância... Recebemos a Sabedo-
ria de cuidar do Fundamento, não vamos mais partilhar! Ora, o único Deus 
verdadeiro é o Deus da Sabedoria, a Mãe Terra é sua escrava. 

 

A Morte voltou 

e eles nunca mais pararam de matar e escravizar. 

Conciliação 



 

Anos de guerra 
terra infértil 
sabedoria estéril 
O Fundamento não nascia mais da Mãe Terra 
A Sabedoria de compartilhar tivera sido esquecida 
 
A Vida só consegui segurar as crianças 
Que um tempo escondidas, com medo, assustadas, chorando  
sem saber direito como fazer; saíram dos escombros, no meio do deserto 
plantaram mais uma vez, a última vez, nasceu... 
 
Elas continuaram sendo tribos de Fundamentos e Sabedorias  
mas preferiram ser lembradas como 
Povo da Convivência 
Con-Vivência 
“Viver Com” 
Essa é nossa história 
Nós, agora, os conviventes 
O que vamos fazer com isso? 
 
 
 
Márcio LO 
Feira de Santana/BA 

https://www.facebook.com/poesismarcio/ 
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Conciliação 

Charge de Ribs 
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ELE NÃO 
 
 
Eu não deixei minha cabeça nua 
Minha pele arrepiada 
Meu corpo limpo 
Minha voz abaixada 
Pra me curvar a maioria nenhuma. 
Eu só me curvo a Orixá, 
Ele não. 
Eu não louvei Exú na madrugada 
Nem pedi a Ogun a longa estrada 
De Xangô desejei a realeza 
E de Oxóssi a destreza 
Pra ver o negro pesado feito gado, 
Eu me envergonho e enraiveço do passado, 
Ele não. 
Eu não fui à guerra com Oyá 
Não presenteei Yemanjá 
Não temi a lição de Nanã 
Nem lavei meu Ventre nas águas de Yeyeo 
Pra ouvir que sozinha, um filho meu 
Será mais um desajustado, 
Eu devo minha vida ao Matriarcado, 
Ele não. 
Eu não cuidei da minha ancestralidade 
Resisti com o passar das idades 
Pra ter que me esconder de novo, 
Meu terreiro nunca mais será senzala 
É patrimônio de um Povo 
Que tem sim o direito de não ser cristão. 
Nos atiram as primeiras pedras  
e ainda querem a outra face? 
Eu luto pelo laico, 
Ele não. 

Thais de Oyá  
Rio de Janeiro/RJ 

ths-s@hotmail.com 

Charge do Latuff 

mailto:joicelorenaalves@hotmail.com
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INICIAÇÃO DO PRISIONEIRO 

 

(Poema escrito a 21 de novembro de 1965, numa cela do Quartel da Polí-

cia do Exército, no Rio de Janeiro, ao qual o autor foi recolhido por ha-

ver participado de uma manifestação contra a ditadura, em frente ao Ho-

tel Glória, no instante mesmo em que ali chegava o ditador para inaugu-

rar a Conferência da OEA. Desse protesto participaram, entre outros, os 

companheiros Antônio Callado, Jayme de Azevedo Rodrigues, Carlos 

Heitor Cony, Márcio Moreira Alves, Flávio Rangel, Glauber Rocha, Joa-

quim Pedro de Andrade e Mário Carneiro, todos eles presos — e aos 

quais é dedicado este poema.) 

 

É preciso que Amor seja a primeira 

palavra a ser gravada nesta cela. 

Para servir-me agora e companheira 

seja amanhã de quem precise dela. 

 

Não sei o que vai vir, mas se desprende 

dessa palavra tanta claridão, 

que com poder de povo me defende 

e me mantém erguido o coração. 

 

No muro sujo, Amor é uma alegria 

que ninguém sabe, livre e luminosa 

como as lanças de sol da rebeldia, 

que é amor, é brasa e de repente é rosa. 

 

Publicado no livro Faz Escuro Mas Eu Canto. A Canção do Amor Ar-

mado (1966). 

 

In: MELLO, Thiago de. Vento geral, 1951/1981: doze livros de poe-

mas. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987 
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