
 

Vol. 3, Nº 9, Out / 2019 

ISSN 2425-4516 

Revista digital  

de produção teopoética 

Adriano Portela — Danilo Gomes 

Gedeane Costa— Israel Argolo 



 

 

EXPEDIENTE 

Volume 2 — Edição 7 — Outubro 2019 

 

Editor: 

Adriano Portela dos Santos 

 

Co-editor: 

Elton Braga Alves 

 

Diagamador: 

Adriano Portela dos Santos 

 

Conselho Editorial: 

Ana Maria Silva Carmo, Israel Argolo 

Imagem da capa: 
O beijo de Judas, 1442, Fra Angelico (c. 1400-55) 

Publicação e produção do blog Conciliação. 

Disponível em: conciliacaocom.wordprees.com 

Contato: conciliacao.revista@gmail.com 



 

 

ÍNDICE 

EDITORIAL         4 

 

POESIAS          6 

Páscoa          7 

Eu, Asafe (Sl 73)         8 

Eu, Adélia          9 

Sonhos de Deus         10 

Poética Teológica         11 

Confissão de Judas        12 

Entre desenhos e lágrimas       13 

 

CRÍTICA TEOPOÉTICA       14 

Diálogos com o mito bíblico em dois irmãos, de Milton Hatoum 15 

 

INVENTÁRIO TEOPOÉTICO     26 

Lumbiá          27 



 
 



 

 

EDITORIAL 

 

4   ANO 3, Nº 9, Outubro|2019, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

A 9ª edição da Conciliação, revista digital de produção teopoética, traz 

em suas páginas a inquietação constante dos que têm o sagrado como 

Musa Inspiradora. Uma costura de imagens anuncia que A esperança atra-

vessou o tempo. Esta edição reforça o porquê de insistirmos no campo da 

Teopoética. Delícias inexprimíveis são desfrutadas no encontro com as 

Chamas do Altíssimo. É o sagrado como uma realidade humana direta-

mente ligada ao senso de plenitude. A mística teopoética destas páginas 

não é refém nem serviçal da religião, muito menos inimiga. Trata-se, so-

bretudo, de uma conciliação, aos moldes do caminho já trilhado por 

Adélia Prado e Murilo Mendes. É o olhar abstratizado pelas nuances do 

etéreo e, Ainda que esteja versando sobre paixão demasiadamente humana, sempre 

será sacro ícone da Graça. 

Estreia em nossa revista a teopoeta Gedeane Costa, de Recife/PE, que 

nos presenteia com o poema Sonhos de Deus. Seja bem-vinda, Gedeane! 

Na seção de Crítica Teopoética, Danilo Gomes traz o artigo Diálogos com 

o mito bíblico em Dois Irmãos, de Milton Hatoum, buscando flagrar a relação 

de intertextualidade entre a obra de Hatoum e a sagas bíblicas de desar-

ranjos fraternais, dentre as quais Esaú e Jacó e Caim e Abel. Na seção 

Inventário Teopoético, por motivos de extensão do número de páginas, 

consta um único conto da Conceição Evaristo: Lumbiá. A seleção deste 

conto consiste ao mesmo tempo numa homenagem a Conceição Evaris-

to e na reafirmação de que a práxis teopoética transcende sempre os li-

mites do Cristianismo. A presente edição da revista conta com 04 auto-

res participantes da revista (além da teopoeta homenageada na seção 

“Inventário Teopoético”). 



 

 Publicamos sete poemas, uma Crítica Teopoética e um conto, da 

seção Inventário Teopoético. 

Desde já, damos-lhes uma boa leitura. 

 

Saudações teopoéticas, 

Os editores 
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