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Peregrinação com a Poesia de Linhares Filho em 

Momentos lmpressivos da Terra Santa 



I 

No Campo dos Pastores 
Gloria a Deus nas alturas!- cantam vozes 
anunciando a chegada do Menino I 

que veio transformar nosso destino 
apesar do furor dos seus algozes. 

Murillo- Adoração Dos Pastores (1669) 

Junto ao Mar de Tiberíades 
O mar de Tiberíades ... Quase ouvimos 

falar o Mestre a Pedro. 

I 

Gustave Do ré -Jesus Caminha Sobre as Aguas (1643) 
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No Monte labor 

A Divindade aqui ensombra a Humanidade 

de Jesus: confirmado é, assim, Filho de Deus. 

Um resplendor os três apóstolos invade. 

Cristo, Elias, Moisés ofuscam os olhos seus. 

Rafael Sânzio - A Transfiguração (151811520) 

No Cenáculo 
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Quem transforma água em vinho, 

peixes e pães multiplica, 

quem os mortos ressuscita 

e as ondas do mar domina 

tem sobre o corpo poder 

de algo nele converter, 

dar-se como Pão da Vida. 

I 

Leonardo da Vinci- A Santa Ceia (1498) 



Em Gets êmani 
No cálix, a provação 

dos nossos males em carga, 
toda a ignomínia que amarga, 
unida à consolação 

que o Anjo vem ofertar. 

E/ Greco- Jardim das Oliveiras(1605/161 O) 

A Caminho do Calvário 
Com Cireneu levar contigo o lenho 

e na renúncia a nós colocar todo empenho. 

Gustave Doré - A Caminho do Calvário (1843) 
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No Gólgota 

E com o selo da entrega ao Pdl suprerna, 

com sangue e amor assinas teu poemd. 

Edward munch - o gólgota (1900) 

Um dos de Emaús 
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Sou um dos de Emaús, sou teu levita. 

Divide o Pão com minha alma sedenta, 

e para ti, depois, me ressuscita! 

Rembrandt- Emaús(1629) 



No Cenáculo - 2 

Transmitiu aos apóstolos a paz, 
aqui, o Ressuscitado, a surpreendê-los. 
O Espírito lhes deu. 

Aggemian -Jesus Ressuscitado, a Partir do Santo Sudário(? 935) 

Ante a Imagem de Maria Dormindo 

Em dormência ficaste antes de ser assunta. 

Diante de tal mistério, a fé nada pergunta. 

Se não tinhas labéu, morrer não te cabia, 

e de alma e corpo ao céu Deus te elevou, Maria. 

Rubens - Assunção de Maria(1626) 
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