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 A JESUS CRISTO NOSSO SENHOR 

INTRODUÇÃO 

Este  trabalho tem como objetivo uma análise do poema: A  Jesus Cristo Nosso Senhor, do autor 

Gregório de Matos, pertencente à escola literária  do Barroco. Perto de seu fim, Gregório de Matos 

expressou culpa e arrependimento no que concernia a sua relação com a Igreja. Através de suas obras, 

buscando o  “Arrependimento " e o “Perdão“,  procura demostrar "a insignificância do homem perante 

Deus“. No decorrer do poema, percebe-se a consciência nítida do pecado e a busca do perdão. 

  

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Gregório de Matos foi um poeta 

brasileiro, desenvolveu poesia de 

caráter lírico e religioso, mas se 

destacou por sua poesia satírica, 

recebendo o apelido de “Boca do 

Inferno”. É um poeta que fez parte do 

período literário do barroco brasileiro. 

O barroco foi uma tentativa de 

conciliação entre o teocentrismo e 

antropocentrismo. O pensamento 

cristão era baseado na crença em um 

só Deus, senhor de todo universo, pois 

acreditavam, quanto mais ajudassem a 

igreja, mais estaria seu lugar garantido 

no céu. Também é marcado pelo 

exagero e muito rebuscamento nos 

detalhes das ornamentações das 

igrejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este poema tem como tema central a 

religiosidade, fala do “arrependimento” 

e o “perdão”. O eu lírico fica em conflito 

com suas atitudes na vida terrena e 

busca a Deus para pedir perdão em 

busca da salvação. A estrutura do 

poema é o soneto, que se constitui de 

dois quartetos e dois tercetos. É 

composto por 14 versos decassílabos, 

com rimas ricas (ABBA, ABBA, ABC e 

ABC) 
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Já no titulo o poeta se dirige a Jesus 

Cristo. Na primeira estrofe, o eu lírico 

reconhece seus erros sendo um 

pecador, dialogando com Deus. Na 

primeira linha deste poema a presença 

de uma figura de linguagem que é a 

antítese indicando ideia contrária, pois 

ao mesmo tempo que ele assume que 

pecou, afirma que não pecou. Na 

segunda estrofe, o eu lírico fala que do 

mesmo modo que a culpa que fez se 

arrepender de seus pecados, Deus 

possui o poder de perdoar, aqui a 

também presença de antiteses Irar/ 

Abrandar-vos, ofendido/lisonjeado. Na 

terceira estrofe, o eu lírico admite que 

está perdido no pecado. Então ele 

recorre a uma passagem bíblica: da 

parábola da ovelha desgarrada. Na 

quarta e última estrofe, o eu lírico se 

compara com a ovelha desgarrada,  na 

primeira linha está presente a 

metáfora. Ele utiliza da súplica a Deus, 

em pedido de misericórdia para 

perdoar seus erros. Cristo perdoa o 

pecador, pois, assim como Deus se 

preocupou com a ovelha perdida, se 

preocupa com os pecadores que se 

arrependem. É composto por 

linguegem rebuscada e elaborada, 

marcada pelo cultismo; usa-se o jogo 

de palavras e figuras de linguagem e 

também pelo conceptismo que é o 

jogo de ideias, no caso do poema o 

autor utiliza o “arrependimento” e o 

“perdão”. 
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