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Prefácio

A arte de escrever é subl ime. Colocar 
sentimentos, emoções e intenções num texto 
escrito não é fácil, mas temos pessoas entre nós 
que o fazem muito bem. 

Os escritos que você vai encontrar aqui, todos 
produzidos por membros da PIB Itaparica, tem 
os mais variados tipos: contos, poemas, crônicas, 
narrativas. Os primeiros cinco textos foram 
escritos exclusivamente para o Sarau Músico-
Literário, onde foram lidos, e estão aqui para 
que você se lembre deles. Os demais foram 
produzidos em diversos momentos das vidas dos 
autores, nos quais colocaram parte deles 
próprios, dando a você um vislumbre daquilo 
que pensam e sentem.

Leia-os com atenção. Medite sobre eles. Boa 
leitura!

A Coordenação

Do Meu Dia
Alana Felix

De dia a dia todo mundo sabe. Do meu dia, 
Deus e eu.
Por onde andar? Sem cair, sem tropeçar...
Vejo a fadiga esticar suas pernas em horas 
eternas; a endurecer olhar e paladar.
Quando a gente perde a graça e a vontade 
dá e passa, afundar os dedos na areia e sentir 
o vento percorrendo as veias, transporta e 
revolta o ruim, o sem m, removendo o que 
não pertence a mim.
Soprando aonde quer, essa Graça que não é 
riso frouxo, não pertence a nenhum outro.
Nem todo mundo sabe... no meu dia, eu e 
Deus.
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Uma Vida 
Reetindo Santidade
Nadine Alves 

Estou de frente para um espelho. O reexo que vejo não 
é muito lindo; está embaçado. Reconheço que sou um 
lho pródigo, que estou perdido. As consequências das 
minhas escolhas me alcançam, não sei para onde ir. 
Permaneço diante do espelho, intacto e imóvel. A 
imagem que ali vejo me entristece; me sinto pobre de 
espírito. Vejo que preciso reconhecer os meus pecados e 
erros; estou cansado de car perdido. Necessito voltar a 
seguir os Teus passos e andar conforme os Teus 
ensinamentos. 
Careço do perdão de Deus; antes, careço reconhecer 
que estou andando errante. É preciso nomear e 
reconhecer aquilo que me afasta de Ti, porque só assim 
saberei voltar para o Teu colo. É essencial me esquivar 
do pecado e encontrar morada permanente na 
santidade.
Ainda no reexo do espelho, percebo que preciso da 
Tua palavra para orientar o meu espírito como agir. 
Anseio ouvir a Tua voz guiando o meu caminho, o 
caminho certo que devo seguir; largar a minha 
condição de lho pródigo e retornar para os Teus 
braços, para o Teu amor forte.

Não há nada no mundo melhor do que a delícia de 
ser chamado de lho amado. Sim, preciso que o 
Senhor Deus seja o reexo em minha vida.

Vezes
Djaldéa Fernandes

Às vezes, o lugar mais distante e difícil pra se 
ir é dentro de si mesmo. 
Muitos becos, ruelas, lugares sem iluminação, 
ruas sem saída... 
Às vezes, muito barulho... por vezes um 
silêncio pesado...
Não é um caminho fácil! Com certeza! No 
entanto, como já dizia o poeta: “tudo é 
questão de manter a mente quieta, a 
espinha ereta e o coração tranquilo...”.
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Música, Amada Música
Marcos Costa

Querida e amada música, que estranho!!! Não sou seu 
amigo íntimo, tampouco seu amado; não conheço sua 
intimidade nem seus bastidores, ainda assim consegue se 
comunicar e se fazer entender, como se velha amiga 
fosse dela a minha alma!
Ah, na verdade, ha ha ha ha, eu rio mesmo! Se, mesmo 
não te conhecendo profundamente, fala com tanta 
clareza à minha alma, que dirá com quem você convive, 
seu dia a dia vive... seus acordes, seus tons, seus dons, seus 
sons...
Ah, que menino não sonhou seu amigo intimo ser, isso só 
para às meninas um pouco aparecer... uma banda 
formar, uma canção compor, um instrumento tocar ou, 
quem sabe, até mesmo fazer um tímido dançar.
Tudo isso você pode, mas não só isso!!! Você pode mais, 
muito mais. Você pode a casa alegrar, o casal animar, ao 
povo inamar e até mesmo ao tímido você pode fazer 
dançar!!!
Ah, se quiser, sorrisos você pode arrancar, a trilha sonora 
do momento de uma vida você pode ser!!!
Música, música, música... você chega aos meus ouvidos, 
viaja até o meu coração, mente e pronto. Quando vejo, 
já estou agindo em parte conforme a mensagem que 
você traz...

Sabe, Música... às vezes co pensando que talvez você 
não seja só um veículo, talvez você seja o veículo e 
pronto! Não digo mais nada.
Às vezes, um veículo veloz que gruda na mente, assim 
tão de repente que não sai nem com “reza”, kkk, eu 
disse reza?
Música, você é arte. Dela você faz parte, na emoção e 
na sinceridade da minha alma de poeta com graça 
você é parte!!!
Ah, minha linda e majestosa amiga, acabei de pensar 
em algo que você não pode. Vou logo dizer e espero 
que você concorde, sem se aborrecer.
Mesmo com todo o seu alcance, suavidade, força e 
poder, tem algo que você não pode, não consegue, 
nem vai conseguir, mesmo que você queira, mesmo 
que você tente: deixar de ser percebida.
Por onde você passar, aonde você chegar, seu recado 
ouvido será.
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Um Microconto
Pedro Gomes

Olhar cerrado, passos largos. Os lábios rachados de sede 
já não incomodavam mais. Andava tão rápido que as 
panturrilhas já doíam, mas não queria descansar. Na 
mente, a imagem de apenas alguns minutos atrás: 
sacerdotes, fariseus e impostores, na porta do templo, 
como seguranças, impediam pobres ou desconhecidos 
de entrar. Quem incomodasse demais era levado para 
um beco e levava uma surra proporcional ao incômodo 
provocado. 
As memórias o faziam andar tão rápido, a ponto de 
impedir que percebesse qualquer um à sua frente. 
Barracas apertadas, cachorros e galinhas por entre 
comerciantes e trombadinhas; já não se importava com 
nada. Passava apressado, esbarrando em sacolas e 
túnicas. Perto de chegar, percebeu as lágrimas nos olhos 
e o nó na garganta, que deixava difícil engolir o pouco 
de saliva que ainda restava. O vento gelado não 
diminuía o calor da pressa, nem nas rajadas fortes o 
bastante para levantar poeira. 
Finalmente chegou. Tirou as sandálias de qualquer jeito, 
tropeçando nos próprios pés, enxugou o rosto de uma 
vez, atravessou a casa com 2 ou 3 passos e agora já 
podia pedir, no silêncio do seu quarto, a paz e a 
misericórdia para acalmar seu coração.

À Mãe
Gabriel Amorim

à Mãe
és a dona da pulsação 
abre os ventrículos do meu coração,
"lindeza!"
como dizia Caê.

"mãe" não dá rima
me atrai feito ímã
isso não é apenas uma semínima 
mãe dá rima, sim!

um amor continental 
interparietal
na, elegante e sincera
é fera.

é raio, é estrela, é luar
com muita luminosidade 
benevolência sem validade 
sem ndar.

sem dissipar
sem cessar 
sem limitar
é o ar.
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Tudo Passa
David Fernandes 
Com uma ajudinha do Rebanhão 
 
É... um dia tudo vai passar. Os dias, os anos, a ilusão e 
a incerteza. 
A poesia que falava de ores será abandonada nos 
bolsos dos poetas. 
A realidade atrás do monte, de casinhas brancas 
pichadas, de grades e fracassos nas janelas, já não 
existirá. 
A vida louca, de faca e bala, metralhadoras e canhões, 
do dinheiro curto tal perna de cobra, desaparecerá. 
Paixões nas quais me perdi e o cansaço ao fugir não 
importarão mais. 
Os terremotos e vulcões, que abalaram meu pequeno 
e frágil coração, cessarão. 
Tudo terá m; Ele não. 
Por Ele trarei a memória o que me pode dar 
esperança. 
Nele as coisas velhas passarão, novas se farão. 
Ele é o grande amigo em quem posso conar. 
Seu nome é mais doce que o mel. 
Sua paz é o que quero. Pra mim e pra você. 
Tenho esperança sim, mas há tempo para tudo; o 
tempo se chama hoje e o hoje é agora. 

Voltarei ao início de tudo, reverei meus conceitos, 
construirei novos valores. Retornarei a Deus. 
Dividirei o amor do Senhor, porque não cabe dentro 
em mim. 
Suas promessas duram para sempre e Ele prometeu 
que vai voltar. 
Quando Ele retornar, tudo passará. 
E depois de tudo passar, estaremos juntos naquela 
cidade... aquela atrás do mundo, construída na 
cruz. Por Jesus. 
Vem comigo? 
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Similares 
Alana Felix 

O sol, apesar de escaldante, derramava sobre 
os passageiros uma luz muito bonita. Eu me sentia 
sonolenta pelas intensas curvas que o ônibus fazia e 
como não havia jeito de cochilar, enei nos ouvidos 
meus fones e coloquei para tocar as músicas mais 
barulhentas que consegui achar. Só não queria perder o 
ponto. E isso já me acontecia freqüentemente. Abri bem 
os olhos e me concentrei nas batidas. Trouxe à mente 
algo para pensar, reetir gastando meu tempo e assim 
passei longos minutos treinando respostas e argumentos 
si lenciosos para as questões que me aigiam 
diariamente. Naquele dia, estava diferente. Tão mais 
diferente do que eu já era e que os outros me diziam ser. 
Parecia que minha cabeça era de melão e meu corpo de 
bananas e cajás. Sempre tive muitas coisas para falar. 
Mas os outros, sempre, não compreendiam. Então eu 
ngia produzir, ao invés de palavras, bolhas de sabão 
que se perdiam no vento, transparentes e frágeis, como 
tudo o que eu dizia. Quem sabe assim, meus colóquios 
não chegassem a alguém, que como eu, fosse feito de 
frutas e bolinhas de sabão esvoaçantes. 
Enquanto me afundava cada vez mais no milkshake de 
massa cinzenta que o copo do meu cérebro abrigava, 
entrou uma menina no ônibus. Muito séria 

 e muito alta. Entregou o dinheiro ao trocador, sem 
conferir o troco que o mesmo lhe devolvia. Sentou 
bem a minha frente realizando o mesmo ritual que eu 
costumava fazer: olhada rápida do ambiente e uma 
aplicação quase cirúrgica dos fones de ouvido. Ela, 
assim como eu, parecia absorta em seus pensamentos. 
Os passageiros do ônibus a olhavam com um respeito 
muito novo e com admiração. Nossas roupas eram 
similares, assim como nossos cenhos franzidos. Senti, ao 
olhar para ela, que nossas preocupações e sonhos, se 
encontravam em algum lugar distante. Dela 
emanava uma força de amazona que eu achava ser 
só minha, e os olhos por detrás dos óculos de grau 
compreendiam um mundo inteiro tentando resolver 
suas dores. Aquela menina, também falava bolhas de 
sabão e tinha corpo de frutas. Sorri para mim mesma. 
Puxamos o sinal ao mesmo tempo. Descemos. Ambas 
com o peso do mundo sobre os ombros. Éramos 
diferentes sim, igualmente diferentes. Nos olhamos. 
Sorrimos. Desejei boa sorte e sei que ela também me 
desejou o mesmo. Seguimos, ela para esquerda, eu 
para a direita em bolhas de sabão, cabeças de melão, 
corpos de bananas com cajás e corações pulsantes. 
Corações de mulher. Enm, o mundo não estava 
perdido, a vida continuava. E nós, no meio dela.
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Tua Mão 
Pedro Gomes

Toque singular, peculiar.
Percepção de que nem tudo é coerente
e nem tudo faz sentido, 
mas tudo adormecido se És aqui presente. 
 
Calma tempestade, fogo que não dói. 
Cores de dar um nó.
Só assim pra explicar, mesmo sem encaixar,
quase alegria só. 
 
É de socorrer, de fechar o olho e rir;
é de descansar e dormir
o sentimento calmo quando tem 
Tua mão aqui, na minha mão. 

Não Aperte Meu Pescoço, 
Você Pode Se Sufocar! 
José Francisco Velloso

O fato de ser pastor me limita muito na área 
do “o que pode ou não pode”! Nós pastores também 
temos culpas nisto. À um membro de igreja, um 
frequentador, algumas coisas comportamentais 
passam batido, mas para nós pastores, não! Temos de 
dar a face mais que outros e car calados. 

Há alguns anos comecei a deixar algumas 
coisas livres para mim, até porque vi que eu mesmo 
me colocara em uma certa redoma... ou seja, me 
libertando de mim! 

Dias atrás alguém num grupo começou a 
fazer perguntas de comportamento: “O cristão pode 
ter arma, cristão pode xingar? O cristão tem de ouvir 
tudo e car calado; pode se divorciar? O cristão pode 
beber bebidas alcoólicas? Pode namorar mais de 
uma pessoa? Pode ir num estádio de futebol num 
domingo? Pode ir num show de artista não gospel (eu 
só não fui assistir ao Paul McCartney aqui no ES por 
causa do preço do ingresso). O cristão pode cantar o 
hino nacional sem pesar o que canta? 
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 Se for prossional como polícia, pode matar alguém? O 
cr i s tão pode comprar comida em qualquer 
supermercado sem saber quem é o dono? O cristão 
pode comprar ou vender óleo ungido para ser curado 
disto ou daquilo? Tem de ser mesmo membro de uma 
igreja? Vai para o inferno se não entregar o dízimo?”.  E 
tem outras perguntas que atormentam a muitos. 

Muitas coisas eu deixo de fazer por causa do 
bom senso e não porque Deus mandou. Conheço gente 
que não bebe bebidas alcoólicas e enche a cara de um 
veneno chamado coca-cola. Quem namora duas 
pessoas ao mesmo tempo, está traindo a si mesmo. Não 
tem de ser membro de uma igreja, mas ser cristão 
somente dentro de casa pode leva-lo a uma solidão 
doída. Conheço pastores que não fazem exames 
urológicos por pudores, preferindo o risco de ter um 
câncer de próstata (aquele da história do dedo).  
Prero um pastor que arranja um substituto num 
domingo, para poder ir ao estádio de futebol, do que 
aquele que atrasa o culto para car em casa assistindo o 
jogo do seu time pela TV.  Não sou tolerante, porque 
Deus não tolera tudo: se fazemos o que Ele considera 
errado, estamos pecando, e nos afastamos dEle. 
Desobedecer a Deus é uma forma de demonstrar falta 
de amor a Ele; é ingratidão e faz de mim alguém que 
põe minhas prioridades na frente de Deus. 

Quando coloquei o título acima, pensei 
naqueles que me fazem perguntas e se sentem   

  sufocados, porque sou aquele cara que responde!  
Por outro lado, armo que temos o Espírito Santo em 
nós; temos um árbitro que apita antes que 
cometamos falta. Acreditas? 
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Somos Um 
Alana Felix

Pra começar, já vou cantando: “Nada é 
orgânico. É tudo programado e eu achando que 
tinha me libertado”. Pausa na canção para abrir o 
dicionário.  Unanimidade: característ ica ou 
particularidade do que é unânime; que apresenta 
correspondência nas opiniões, nos votos, nos 
julgamentos etc.  Sinônimos:  conformidade, 
totalidade. 

“Toda unanimidade é burra”, já dizia 
Nelson Rodrigues. Será que é assim que as pessoas nos 
enxergam no mundo? E como lidamos com essa coisa 
de “gente do mundo”. O que é ser do mundo e o que 
é ser da igreja? Você ao menos sabe quem é?  

Se pedirmos a qualquer brasileiro que 
compartilhe uma denição sobre ele mesmo, 
garanto que será algo no mínimo complicado. Somos 
todos negros, indígenas e portugueses, com algumas 
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 inuencias holandesas; amamos samba, cerveja e 
futebol. Sério? Vamos extrapolar. Quem é você por 
dentro? A verdade é que esse exercício interno e reexivo 
é árduo para qualquer um. 

Principalmente hoje em dia. Tudo está rápido. 
De um dia pro outro, o que é já foi. É como se 
estivéssemos numa via de grande velocidade e mesmo 
assim, os carros resolvessem dirigir cada vez mais rápido; 
e o único som que se ouve é o “ zuuuuuuuuuuum” das 
ultrapassagens. Não só pela esquerda, pela direita 
também. Não há respeito, não há processo. Muito 
menos respeito pelo processo. 

Esse mundo aí, onde existem trilhões de pessoas 
vivendo, incluindo você e eu, necessita de indivíduos. 
Literalmente. Não de máquinas velozes, que não ligam 
para as las e nem para as placas na via. Sujeitos que 
tenham ética, moral, pensamentos próprios. Tipos que 
não se vendem, que não se deixam levar por falsos 
mestres ou por ventos de doutrina, por conversinhas ou 
fofoquinhas. Vaidades. Correr atrás do vento. 

A única solução para a falta de conhecimento 
interior, para o vazio que se abate sobre a sociedade é 
Cristo. Mas você sabe disso. E eu também. Então porque 
as igrejas estão cheias de vazios? De vaidades? E meu 
irmão, não adianta correr pra pastor psicólogo e nem 
tomar remédio tarja preta. De cabeça e coração, de 
imperfeições e arestas pontudas dos vasos, quem 
entende é o Oleiro. 

           Quem te mostra quem você é, de verdade e 
sem encobrimentos é o Espírito Santo. “Tu criaste o 
íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha 
mãe”, escreveu Davi. E Ele também te teceu. E bem 
diferente dos outros. Você e eu somos obras primas e 
temos nossas particularidades. Amar o irmão como a 
ti mesmo. E aí? Quem é que vai ser um com o irmão? 
Como amar ao próximo se talvez você nem se ame, 
nem se conheça? 

Uma das características mais maravilhosas 
do evangelho de Cristo é a possibilidade de unir 
tantas diferenças debaixo de uma só bandeira. Mas 
são diferenças. O corpo por acaso é feito só de pés? Os 
olhos se metem nos assuntos do nariz? A boca sai do 
seu lugar e vai lá pro cotovelo? Cada parte executa o 
trabalho para que foi chamada. Para que você foi 
chamado? Unidade na diversidade. Nós escolhemos a 
unanimidade em Cristo, mas jamais nos desfaremos 
da nossa individualidade, da nossa diversidade. E 
nem devemos.

“Não vos conformeis com este mundo...”. 
Não sejamos conformados com o que somos; 
podemos crescer. Vamos olhar para dentro, pedindo 
sempre a Deus que cure nossas doenças, para que não 
joguemos as mesmas uns nos outros. Que possamos 
renovar as nossas mentes em Cristo, diariamente. 
Quem você é? Eu sei quem sou. Não sou máquina, 
sou gente. E, como gente que sou termino como   



Breu de dar desespero
Pedro Gomes

Breu de dar desespero,
esse tal pesadelo que me tira o sono. 
Cerração total, o cachorro me acorda o dono,
latindo lá do quintal, vê?! 
 
Vento forte, mato quieto, luz azul alumia a 
taipa. 
O gelo chega corta o pé. 
Fico todo barreado quando ouço 
o assoviado por de dentro do sapé. 
 
Té que enm o dia arreia, dá pra ver o chão de areia
bem debaixo de meu colchão. 
O sol sobe, o galo canta, 
a água escorre pela biqueira: espírito de paz santa. 

Eta, corralinda! manhã mais que bem-vinda, 
tamborete chei de quentura, já! 
Todo santo dia sorriso chega irradia
e a noite parece aventura. 

Moça
Gabriel Amorim

moça,
entre na roda, vai
gire a roda
cuidado com a poça.

vá devagar
prenda o seu olhar
 no céu
onde ele está.

a rua é toda ladrilhada
cuidado com a passada
se cair, levante
sê perseverante.
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comecei, cantando: “Parafuso e uido em lugar de 
articulação, até achava que aqui batia um coração...”, o 
engraçado é que até músicas tem seu antídoto; a dessa é 
“ ...amor palavra que liberta já dizia o Profeta...”
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Música e o Tempo 
David Fernandes 

Música e tempo são inseparáveis. Ela nos 
remete às épocas e aos períodos da história que 
nos marcaram. Faz-nos viajar, traz-nos 
lembranças, leva-nos a lugares. 
A música é o tempo, e o tempo é aqui. Ela está 
além do tempo; não envelhece, mas melhora, 
evolui, contribui. A música de ontem é a música 
de hoje; se renova, se reinventa. Vibra e faz 
vibrar; vai ao fundo para trazer à superfície o 
sentimento, o pensamento, a emoção. Faz-nos 
inferir, reetir, deduzir, chorar e sorrir; dançar, 
pular, viajar... no tempo... que é agora. 

se(r)

ter

constante-
principal-

m

e

n

t

e
(n)a-tua(l)-mente

Mente
Gabriel Amorim
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O Sonho de Poder Voar
Alessandro Veltem

Eu tenho um sonho, de poder voar...
Voar sobre as margens das praias...

Voar sobre os rios...
Voar sobre as matas...
Voar nos dias difíceis...

Voar quando me sinto de coração apertado...
Voar quando o que mais quero é estar só...
Voar para passar acima das tempestades...

Voar e fazer manobras radicais para expressar 
minha alegria...

Voar para levar para o alto os meus sonhos e 
planos...

Voar para tocar os céus...
Voar para ir à terra dos sonhos...

Voar para encontrar aqueles que estão tão 
longe...

Eu queria tanto voar, mas só sei correr...
Então correrei o mais rápido possível...

Fechando os olhos e usando a imaginação...
Vou fazer isso agora! Estou muito veloz, fechei os 

olhos, que sensação!
Estou voando!

Quem disse que o homem não pode voar?
Deus nos deu asas e as chamou de sonhos...

Então, sonhe! E voe o mais alto possível!

Domínio Universal
Nolemi Ratis Aires

Quem é este Rei da Glória?
Que seu poder é o maior
Que sua força é superior

Que a todo universo, faz estremecer
Quem é este Rei da Glória?

Que sua voz se faz ouvir
Através do vento, do mar

Quem é este Rei da Glória?
Dono da terra, céu e mar

É o maior de todos os deuses.
É o arquiteto do universo...

A maior pintura
A mais eximia engenharia

Fez com toda perfeição
Quem é este Rei da Glória?
Foi um humilde pregador

Mártir, do maior sofrimento
Que nem se quer por um momento

inimigo se fez do pecador...
Jesus, Senhor
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