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MEU CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS 
 
 
Livre de tudo que me prende ao chão, 
Estou em Deus com a inteireza de mim. 
Sem medo de me deixar ser rejeitado, 
Esquecido, enfim, abandonado. 
  
Não temo não ter toca ou ninho, 
E sequer não ter onde reclinar a cabeça. 
Não temo não voltar para enterrar os mortos, 
Nem pôr a mão no arado: 
Meu coração está em Deus! 
 
Abandona-te, tu que me lês! 
Não temas a solidão da tua loucura, 
O mundo não te compreenderá!! 
 
Junta-te a mim, caro amigo, 
Para que digamos juntos: 
Corações ao alto, 
O nosso coração está em Deus! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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ELUCUBRAÇÕES 
 
 
Transcender ou cercear? 
Aprender ou deslegitimar? 
Conciliar ou negar? 
Deus une não exclui 
Deus é amor 
E não guerra 
Deus acolhe e liberta.  
Então porque o homem 
Mata e oprime em seu nome? 
 
 
Ana Maria Silva Carmo 
Salvador/BA 
ana.mcarmo@hotmail.com 

Conciliação 



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

GÊNESIS 
 
 
Antes do Princípio, 
Deus, 
Devaneio Criativo 
— Haja Poesia — 
Gera e regenera 
Os mundos, 
Eternidade dentro em nós. 
A Poesia disse: 
Eu Sou 
O Santíssimo Poeta. 
Descansou nesse Mistério 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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O QUE NOS SACIA? 
 
 
Tudo que vem de mim mesmo ainda me deixa a desejar 
E essa insatisfação tem alguma razão aparente? 
Cada ponto de chegada demarca outra saída 
A sensação de completeza dura apenas momentos 
O que nos sacia vem de fora! 
 
A fome de presença, a sede de afeto, o desejo de reconhecimento 
De onde vem uma possível resposta? 
Vejo que eu não me basto a mim mesmo 
O que pode calar esse inquietante busca? 
O que nos sacia nãos vem de fora 
 
Interpelações sobre a felicidade 
Reticências sobre as conquistas 
Especulações sobre o infinito 
Autotranscedência  apesar da falência 
O que nos sacia vem do Outro 
 
Consciência dos próprios limites 
Incertezas sobre o depois 
Fragmentações e divisões internas 
Senso de absoluto mesmo na decadência 
O que nos sacia? 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
www.pjribeiro.blogspot.com 



 

UMA FÉ NÃO FINGIDA 
 
 
Aos pés do Criador ele se prostra 
e contempla a santidade divina. 
Forças ocultas tentam abduzi-lo, 
Fragilizando sua fé inabalável. 
Essas forças tenebrosas deixam 
Traços de um ser capcioso, vil. 
Do coração do homem contrito 
Brota um eflúvio de confiança, 
Trazendo paz à alma perplexa. 
O inimigo persiste e luta para 
Lançar o homem no opróbrio. 
Crava-lhe no peito punhais 
Afiados com traços de vitupérios. 
Mas a fé não fingida resiste, 
E a coisa ruim se desespera. 
Um coração fiel e ígneo habita 
O íntimo daquele crente fiel. 
Uma coragem rompe o silêncio 
E de sua boca ecoa o grito final: 
Vai-te embora satanás! 
O Cristo que vive e reina surge, 
Majestoso, poderoso, sempiterno. 
Retira-se, cabisbaixo, o pai do 
Engodo, artífice da mentira. 
Suado, emocionado, desperta 
Do sono, o homem cristão. 
Era utopia? Era sonho? Visão? 
Não se sabe, mas Cristo venceu! 
 
 
Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 
psimaroelbispo@gmail.com  
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O CANTO NOVO 
 
 
Apesar das flores do mal 
habitarem cada dia mais 
os canteiros descuidados 
de nossas almas profanas, 
há de haver sempre 
a Rosa Girassolada, 
vestida de sol, a brilhar 
em nossa carne sagrada: 
sangue e corpo, 
tendões e ossos (...) 
inteiro ser que nos salva 
do absurdo desumano 
dos espíritos sem alma. 
 
 
 
Ribeiro Halves (Revdo. Eduardo Henrique) 
Recife/PE 
ribeirohalves@gmail.com  
http://ocantonovo2.blogspot.com.br/ 
http://ribeirohalves.blogspot.com.br/  
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UM CANTO NOVO (O Hino) 
 
 
Dos quatro cantos 
eleva-se um hino 
tão novo e tão antigo 
quanto as pedras. 
 
Seus acordes são fiados 
dos sonhos tecidos 
por gerações de despertos 
que habitam a Graça. 
 
Suas notas silenciosas 
espalham pelos ares 
a lâmina das águas, 
a luz dos lagos... 
 
os tambores da terra, 
a cítara dos mares; 
a demarcar com mil tons 
que Alto orquestra-se: 
 
o hino, tão novo de tão antigo, 
silente de tão estrondoso: 
Aurora que se estrela 
ao crepúsculo do inimigo.  
 
 
 
Ribeiro Halves (Revdo. Eduardo Henrique) 
Recife/PE 
ribeirohalves@gmail.com  
http://ocantonovo2.blogspot.com.br/ 
http://ribeirohalves.blogspot.com.br/  
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RELATOS DE UMA PROSTITUTA 
 
Aconchegada 
Um degrau abaixo do Teu 
Ao som de Sua voz 
Assentei-me junto de Ti a prosearmos 
Deleitando-me em cada história 
Apreciando, sem pressa sua companhia  
Sabíamos da minha sentença 
Conhecíamos o olhar do desprezo 
Todavia o dEle... 
O dele me trouxera a cura 
A leveza 
Alívio de minh'alma 
E devolvera-me o riso 
Por isso eu quis ficar ali  
Aos Seus pés. 
Houvera visto lugar aconchegante, 
Mas pessoa aconchegante, não 
Apenas Ele  
E as lembranças daquele dia 
Em que rimos das mesmas piadas 
Tomamos o mesmo vinho 
Cantamos a mesma canção... 
Ali, na escada da nossa casa  
Guardei comigo 
As lembranças daquele encontro  
E de Seu olhar... Admirável 
Me tirou os medos,  
Desconsiderou meus erros 
Me fez feliz, me amou 
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Rossana Ferreira Refosco 
Rio de Janeiro/RJ 
rossana_refosco@hotmail.com 



 

SONETO FÚNEBRE 
 
Cessou-se a existência terrena 
Entrego-te, ó chão, o corpo 
Pó ao pó, cinza à cinza, drena 
O espírito, Deus o tenha morto; 
 
Eis calado, o ponto final 
Que dá morte à esperança 
Axiomática e fatal 
Sepultamento da aliança; 
 
Quão grande perda que ao funeral se estende 
Pôr sobre o amor a terra do afã 
Mas sobre ti, ponho o jasmim  
 
Deitando a força, a verdade sã 
Por quem me mata, a lealdade 
Porque quem ama, ama até o fim. 
 
 
Rossana Ferreira Refosco 
Rio de Janeiro/RJ 
rossana_refosco@hotmail.com 
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