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PÁSCOA 
 
 
Diga-me quando surgiu 
O primeiro raio de sol, 
Você que viu a noite chegar; 
De quanto medo é feita a escuridão, 
Você que foi assombrado pelos fantasmas. 
 
Sua tarefa não é só por ti, 
É por todos, é por tudo, 
É por quem resolve 
Enfrentar o frio da noite 
Na certeza da manhã que nascerá. 
 
Engole o teu choro 
E celebra a vida. 
A esperança atravessou o tempo 
E, nas marcas das chagas, 
Incutiu a força da glória. 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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EU, ASAFE 

(Sl. 73) 

 

 

Injustiça roçou nudez na minha cara,  

deixou-me excitado qual bicho no cio. 

Quis ménage com o suborno e a ganância, 

orgia com a prosperidade e o sucesso. 

Reputei broxante a honradez e frustrante a inocência. 

A sedutora sussurrou no meu ouvido:  

— O gozo é pros espertos. 

Até que entrei na recâmara em chamas do Altíssimo 

e desfrutei delícias inexprimíveis. 

Seu Amor conquistou a minha alma. 

Ele me repôs em veredas justas. 

Vi que a injustiça é movediça e ilusória. 

Que a integridade é sobremodo excelente. 

A recâmara do Altíssimo é minha herança sempiterna. 

Não há riqueza que deseje além do seu Amor. 

Agora, passeio pleno pela vida...  

De mãos dadas com Ele.  

 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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EU, ADÉLIA 
 
 
De vez em quando,  
como faz à Adélia Prado, 
Deus me cala a poesia. 
É quando me leva ao Lugar Santíssimo. 
Não que lá não haja beleza a fruir.  
Ao contrário, irradia em glorioso esplendor. 
Extasiado com o fulgor da Majestade Santa, 
caio prostrado em adoração. 
Meus lábios, reverentes, silenciam. 
Mysterium tremendum et fascinans. 
Uma lírica inefável. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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POÉTICA TEOLÓGICA 

 

Toda escrita ordinária é PROFANA 

 
POR  
ISSO  
FAÇO  

POEMA 
AINDA QUE ESTEJA VERSANDO SOBRE  
PAIXÃO DEMASIADAMENTE HUMANA 

SEMPRE 
SERÁ 

SACRO 
(ÍCONE  

DA  
GRAÇA) 

 

 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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SONHOS DE DEUS 
 
Quero sonhar os teus sonhos, Senhor 
a cada momento estar perto de Ti 
ver as pessoas com teus olhos de amor 
e com teu coração refletir 
cada dia Tua glória e Louvor. 
 
Sempre cheia do teu Espírito em mim, 
viver teu compromisso com alegria  
mesmo que possa sofrer,  
apresentar forças até o fim 
para continuar teu propósito dia a dia. 
 
Ter humildade, para os erros reconhecer; 
minha vida derramar em teu altar; 
tua causa, com ânimo, defender, 
com coração agradecido, te adorar. 
 
Todo meu pensar, falar e agir 
seja cheio de tua compaixão; 
Sabedoria, amor, possa também corrigir 
Com palavras santas a qualquer irmão. 
 
Ao meu próximo, ser uma benção, 
seja na alegria ou na dor, 
estendendo a mão 
sempre com o teu amor. 
 
Senhor, que toda glória, honra e louvor 
sejam sempre dados a Ti, 
e proclamar: só tu és Senhor! 
 
Seja feita sempre a Tua Vontade, 
Em cada vida, cada momento 
E  assim por toda eternidade. 

Gedeane Costa / Recife, PE 
gedeanec@gmail.com 
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CONFISSÃO DE JUDAS 

 

Mestre, que farei às malditas moedas lavadas em sangue 

Se a dor que deveras sentiste não pude evitar? 

O amei em tudo que fui capaz. 

Mas o inconcebível revelou-se 

    Na noite que Madalena exalou por ti. 

Vislumbrei, nas carícias dos teus pés, teu embalsamento. 

 

Possuído fui pelos meus demônios 

     E invoquei o inferno contra a tua vida 

Na esperança de que em tua ausência 

     Madalena um dia fosse minha  

Negociei com os fariseus o preço de uma casa 

      Trinta moedas. 

Sonhei, junto a ela, ter um lar. 

O acordo era tua distância, 

    Mas o povo clamou teu fim. 

        Era tarde. 

 

Que farei às malditas moedas lavadas em sangue 

Se a dor que deveras sentiste não pude evitar? 

Partiste pendido no lapidado madeiro de Oliveira 

Ser-lhe-ei discípulo. 

Subirei ao alto de um penhasco 

E entre a galhas brutas de uma Olaia imarcescível 

Escreverei minha sentença:  

Amei Madalena mais que a própria vida 

     E o encanto da Olaia em flor confirmará. 

 

Israel Gonzaga – Salvador/BA 

raelgonzaga@hotmail.com 
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ENTRE DESENHOS E LÁGRIMAS 

 

Ligo a TV... Longa-metragem infantil. 

Hesito em desligar, sento. 

Na sinopse, uma garotinha órfã  

Sua irmã mais velha 

E um ser esquisito de outro planeta. 

Os dedos esticam-se em direção ao controle 

 

 

Mas a garotinha não sabe lidar com a perda 

E sua irmã não sabe lidar com tamanha responsabilidade 

E o ser esquisito é tão esquisito 

E, por vezes, pensa em desistir de tudo 

E eu, estranhamente, me vejo no espelho 

E a garotinha ora de joelho 

E pede um amigo que não lhe abandone 

E me concede significado 

“Ohana quer dizer família 

Família quer dizer 

Nunca abandonar ou esquecer” 

 

 

Faço silêncio 

E essa oração 

E este poema 

 

 
Israel Argolo Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
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