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EDITORIAL 

 

4   ANO 1, Nº 3, Junho|2017, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 A 3ª edição da Conciliação , revista digital de produção 

teopoética, com publicação bimensal, chega a você, leitor/a, no 

contexto dos festejos juninos. Período muito propício para a 

análise da relação entre Literatura e Teologia, uma vez que os 

santos juninos entrarem de cheio na arte popular do Brasil-

Nordeste. 

 Desta vez, temos autores já conhecidos de nosso público 

leitor, publicados em edições anteriores, e novos também auto-

res , entre os quais estão duas mulheres (Ana Maria Silva Car-

mo e Rossana Ferreira Refosco) e um monge beneditino (Dom 

Filipe de Souza), para a nossa alegria. Rossana Ferreira Refos-

co, inclusive, abrilhanta a edição, ao figurar como a publicação 

do estado do Rio de Janeiro na revista. 

 A 3ª edição nos presenteia com mística, denúncia, questi-

onamentos/provocações, tributos. Coisas diversas originadas 

da experiência de fé e de beleza de cada um/a dos autores/as. 

 Salientemos a belíssima contribuição das duas poetisas 

recém-chegadas. Ana Maria verseja/elocubra sobre que é valor 

e missão da revista, a conciliação. Escreve a poetisa “Conciliar 

ou negar? / Deus une não exclui / Deus é amor”. Já Rossana 



 

Ferreira, expõe-nos aquele tipo de fé no qual desejamos apostar. 

A fé que edifica a pessoa humana, a fé que resgata, recordando a 

dignidade: “As lembranças daquele encontro  / E de Seu olhar... 

Admirável / Me tirou os medos, / Desconsiderou meus erros / 

Me fez feliz, me amou”. A poetisa remete-nos aos sentimentos 

daquela que fora acolhida por Jesus, não obstantes os pecados 

que cometera. 

 Novamente é preciso dizer que esse espaço editorial está 

aberto e em construção, de maneira que nos prestamos a publi-

car, nessa edição, uma entrevista com José Rosa dos Santos Jú-

nior, autor do livro “Poesia sem pecado: representação do sagra-

do na poesia de Manoel de Barros”. A entrevista compõe a seção 

Crítica Teopoética, que foi inaugurada na edição passada para abrigar  

textos com teor acadêmico, que sejam pertinentes à temática da 

Conciliação. 

 Publicando essa 3ª edição, firmamos mais ainda a alegria 

que nos tornamos uma realidade! Que venham outros poetas e 

outras poetisas para nossa revista. 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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