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Da mais alta janela da minha casa
Com um lenço branco digo adeus

Aos meus versos que partem para a Humanidade.

E não estou alegre nem triste.
Esse é o destino dos versos. 

Escrevi-os e devo mostrá-los a todos
Porque não posso fazer o contrário 

Como a flor não pode esconder a cor, 
Nem o rio esconder que corre,

Nem a árvore esconder que dá fruto.

[...]

Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa,
pertence à obra O guardador de Rebanhos
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Adriana Alves Porfírio
SJMG

E tudo o que queria era uma razão...
Para continuar a viver;
Que não me fosse difícil acordar de manhã dar de cara com o sol, aquele vilão;
Retornar aquele tempo em que a essência fluía das minhas veias para as estrelas;
E o contrário também, sem começo e sem fim...
eu aberta e tão feliz assim...

Num instante...
Para onde foram todos??
Eram tantos... e ainda há pouco estavam todos aqui!
Para onde foram todos??

Não ficou nada senão o frio...
e esses espaços que tento em vão preencher?!
Para onde foram todos??

Agora a voz calada,
O olhar perdido... distante...
Para sempre incompleta?
Se não... por Deus até quando???

Ausência

11



Adriana de Menezes Spinola Vieira
SJPA

Em tantas estradas andei,
Sem acreditar cheguei
Tu me viste assim, sem chão
E me deste a tua mão

Ao ver teu olhar, lembrei
De tudo o que um dia amei
Ao ouvir tua voz, senti
A felicidade e sorri

Não imaginava que a alegria ainda pudesse me beijar
Não imaginava poder sorrir e poder te contar
Que tu, somente tu, me auxilia a levantar
E por isso, amigo, sempre ao teu lado vou estar

Agora, caminhando eu vou
E sempre ao teu lado estou
A amizade é assim
Um sentimento sem fim
Tu me deste a tua mão
E eu, o meu coração

Amigo
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Alessandra Silva de Jesus Marques
SJMG

O tempo passa tão rápido... a vida passa tão rápido...
Parece ter sido ontem que:
Aprendi a ler;
olhava as horas num relógio de papel que meu pai criara com a finalidade de me 

ensinar a contar o tempo;
jogava queimada na rua, jogo este que mais tarde foi substituído pelo vôlei;
acabei de cursar o 2º grau, em magistério, transformando-me, com tão pouca idade, 

em professora;
arranjei namorados, escolhendo dentre eles aquele que me faz acreditar que já nas-

cemos apaixonados um pelo outro, aguardando apenas o momento certo para que ele me 
reencontrasse;

Vim trabalhar na justiça;
Trabalhei também na área da saúde, o que rendeu muita experiência;
casei, numa pressa enorme... calma, não seja curioso, pois, a pressa consistia em 

não querer perder mais tempo, aquele tempo que parecia fluir quando estava ao lado do 
escolhido;

E aí vieram os filhos;
Passei no vestibular grávida!!!!!!!
Concluí o curso de direito com mais uma filhinha de 1 ano, a qual esteve presente à 

minha formatura;
Fiz 40 anos;
Vários amigos fizeram 40 anos, perdi alguns deles, ganhei mais um tanto!
comecei a realizar meus sonhos;
É... agora é hora de construir um relógio de papel para ensinar a meus filhos como se 

conta o tempo, mas, com uma ressalva: que além de contá-lo, que eles também o vivam in-
tensamente tendo a mesma facilidade em contá-lo a quem quiser ouvir, como faço agora.

Contando o tempo
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Aliris Porto 
Aposentada TRF 1ª Região

Minha vida — como a de todas as mulheres, hoje na faixa dos 60 anos, que tiveram ne-
cessidade ou optaram por trabalhar fora — foi muito tumultuada, carregada de culpa pelo 
tempo que era “roubado” da família*. Entre os 30 e 40 anos, minha vida foi um corre-corre 
sem fim: cuidar dos três filhos ainda tão dependentes, da casa, da vida profissional, sem 
esquecer, é claro da vida conjugal. Ufa, quanta coisa!...

Nesse período, ocorreram fatos importantes e marcantes cujos reflexos ainda fazem 
parte de meu cotidiano. Nós nos mudamos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para 
Brasília — eu, Nilceu, Junior com 6 anos, Raquel com 2 anos e Mauren com 2 meses. 
Muitas coisas novas: Brasília, três filhos; longe da família; Nilceu com novas e importantes 
responsabilidades, o que exigia de mim grande dedicação à família para que ele tivesse 
mais tranquilidade; novas amizades; novos empregos — sempre em tempo parcial; o mes-
trado; a morte de meu pai... Caminhos nunca antes trilhados, oportunidades, perdas, enfim 
a necessidade de novas adaptações nem sempre fáceis.

E assim ia a minha vida... No mês de maio de 1982, como todo ano, recebi o convite 
para a festa do Dia das Mães da escola em que os meus filhos estudavam. E eu não pode-
ria comparecer, pois meu trabalho tinha de ser no horário em que eles estavam na escola! 
Expliquei a eles que entenderam muito bem porque cresceram me vendo trabalhar fora — 
quando comecei a trabalhar, Junior tinha 11 dias. (As leis eram outras e as circunstâncias 
também!)

Mas Raquel, então, com 7 anos, me pediu o seguinte:

Doce lembrança de uma festa  
a que não compareci

* Sei que as mais jovens também viveram ou vivem esse drama, mas amenizado por algumas barreiras já 
quebradas e preconceitos atenuados. 
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“— Mãe, vai me buscar na escola nesse dia?! Mas explica para professora porque tu 
não ‘vai’!”

(Explico-me: no compartilhar das tarefas, levar e buscar as crianças na escola cabia  
ao pai.)

Sem muito entender, fui à escola e expliquei às professoras dos três filhos por que não 
iria e, como combinado, lá estava eu na saída da festa!

Logo na chegada, encontrei Raquel com um bonito presente próprio para criança, 
muito feliz vindo ao meu encontro. E logo comentei:

“— Que estranho, minha filha, a festa era para as mães e tu recebeste o presente!”
“— Mãe, é que a minha redação do Dia das Mães foi premiada e este é o meu pre-

sente. Eu li a redação na festa!”
Quem já esteve na corda bamba, tentando equilibrar trabalho e dedicação aos filhos, 

com certeza, vai me entender muito bem! As minhas pernas afrouxaram e eu meio confusa, 
sem saber o que dizer, acho que disse o pior:

“— Minha filha, todas as mães estavam lá para te ouvir e te aplaudir, só a tua mãe 
não estava!”

A resposta foi o mais belo dos presentes.
“— Não teve nenhum problema, mãe. Eu te amei em cada momento!”
Haverá presente mais significativo que esse! A redação ficou exposta no mural da es-

cola, perdeu-se no tempo, mas não lastimo porque a doce resposta da minha filha, sempre 
tão dona do seu nariz, assim como outras grandes mulheres da família, ainda soa nos meus 
ouvidos como uma das belas lembranças que guardo da vida.

Aliris, mãe de Raquel
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Ana Íris Ribeiro Lima
SJTO

Vínícius, me perdoe,
Mas não vislumbro utilidade num sanduíche sem a verde pétala do alface,
Nem sabor numa boa pizza sem a redondeza do tomate,
Nem a manutenção das minhas formas sem as hóstias desbotadas das cenouras,
Sem o ruminar do broto de alfafa, sem o cheiro da canela e do cravo, sem os polifenóis 
do chá verde e a doçura da banana, do mamão e da maçã.

Me perdoe, poetinha, mas meu coração prefere a gordura da oliva
Em vez do bife e do queijo.
Tenho consciência de que os homens se vão e os sabores ficam, mas enquanto estiver 
por aqui, quero estar bem, não apenas estar.
De teu exemplo, caro diplomata, quero herdar Parati. 
(Quisera eu poder herdar a genialidade no trato da última flor do Lácio!)
De resto, que me perdoe o formidável poeta e compositor, mas a minha saúde  
é fundamental.

Vinícius, me perdoe
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Ana Maria Turolla
SJMA

Ao pensar numa viagem pelos Emirados Árabes, a preocupação que nos assalta de início é 
como lidar com uma cultura totalmente diversa da nossa: religião, costumes, hábitos... tudo 
é muito diferente do que estamos acostumados aqui pelas terras brasileiras. Então, come-
ter uma “gafe cultural” é o que nos preocupa e viver uma aventura totalmente inusitada 
por conta de um hábito bem brasileiro — a automedicação — é o que menos se espera 
numa viagem na terra do Islã.

Meu marido tem a mania de tomar um remedinho pra dormir sempre que tem que 
fazer voos longos e quando embarcamos em Doha de volta ao Brasil, depois de circular 
por Dubai e Abu Dhabi, ele, como de costume, ingeriu um comprimidinho aparentemente 
inocente. Não sei porque cargas d’água dessa vez o dito medicamento teve o efeito po-
tencializado e meu marido apagou, literalmente, antes mesmo do avião decolar e ainda 
por cima deu uma engasgada. O sintoma acabou assustando uma das comissárias que 
se aproximou pra saber o que estava acontecendo. Tentei tranquilizá-la dizendo que tava 
tudo bem, que era só o efeito de um remedinho, mas ela não se convenceu. Chamou outro 
membro da tripulação e por fim, para meu total desespero, entre médicos e policiais, deci-
diram que deveríamos desembarcar para que ele fosse levado a um hospital.

E lá fomos nós: eu e meu marido — devidamente acomodado em uma cadeira de 
rodas — já que não conseguia se manter em pé. Enquanto enfiavam meu marido numa 
ambulância rumo a não sei onde, eu chorava e pensava: “meu Deus, e agora, o que eu faço, 
com meu inglês “the book is on the table”, sozinha nesse fim de mundo. Estava à beira 
de um ataque de nervos, tentando descobrir para onde tinham levado meu marido. Fui à 
companhia aérea pra resgatar os passaportes, onde me disseram que ele tinha sido levado 
a um hospital de emergência. Aí peguei algumas notas de rial e fui atrás de um táxi pra 
tentar achá-lo. Foi quando, pra completar o quadro já bastante assustador, um homem se 
aproxima e, ao me ver com bebidas, começou a falar em um idioma, que até hoje não con-

Uma aventura nos Emirados Árabes
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segui identificar, que se eu saísse com isso iria ser presa. Agora pensem, até eu entender 
o que ele queria, levamos um bom tempo. E apesar de meu nervosismo, eu pedia calma, 
que ele falasse em inglês, mas devagar. Mais essa agora.

 Livrei-me das sacolas e parti em busca do tal hospital. Não sei como, mas consegui 
me comunicar com o motorista do táxi e depois de algum tempo (3 horas) e de passar por 
alguns hospitais, localizei o tal hospital de emergência. Quando o encontrei, meu marido já 
desperto, estava apavorado, tentando entender o que tinha acontecido: “será que o avião 
caiu e só eu sobrevivi?” Enfim nos encontramos e eu, um tanto enfurecida, expliquei tudo 
que tinha ocorrido. 

Sair do hospital foi outra aventura. Estávamos sob a responsabilidade da companhia 
aérea e além do mais com os vistos vencidos, já que por lá nosso visto vence no dia que 
encerra a viagem. Mas, enfim, pra encurtar a história, embarcamos no dia seguinte de volta 
para o Brasil, depois de passarmos quase trinta minutos na imigração (problemas com os 
vistos) e resgatarmos nossa bebida, mas, desta vez, sem remedinho. Consegui esconder 
todos para que ele não caísse em tentação novamente.  Então fica aqui um alerta sobre 
os perigos da automedicação.
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Ana Paula de Oliveira Fernandes
SJMA

História 1

Dia de Festa

À época era educadora de rua no “Projeto Estrela da Rua”. Trabalhava cotidianamente com 
crianças e adolescentes de rua na área do “Reviver” em São Luís/MA. Era uma quinta-feira. 
Final de tarde. O sol se punha e mais uma vez os barcos atracavam no porto da beira-mar. 
Poderia até ser um dia como outro qualquer. O que o diferenciava era que, naquele dia, 
estava completando 22 anos de idade.

Dias antes, conversamos numa roda entre meninos, meninas e adolescentes sobre as 
datas de aniversário. Entre eles percebia-se que havia o desejo de receberem os parabéns, 
uma boneca, uma roupa nova, uma enorme casa que pudesse abrigar todos os meninos 
e meninas de rua, ganhar na loto, a carteira de motorista e até virar um cantor famoso.

Como todos os dias, dirigi-me ao banco que ficava em frente ao teatro e algumas 
meninas, entre elas “Cristina”, aproximam-se e me fazem o convite irrecusável de acompa-
nhá-las até a beira-mar, pois queriam tomar banho.

A mim, num primeiro momento, veio o desejo de olhar o pôr do sol, refletir sobre “a 
vida” (nada melhor que aniversários para fazermos balanços) e me divertir com as brinca-
deiras que por lá rolavam. Durante algum tempo permaneci sentada num banco diante do 
pequeno grupo que subia nos barcos, pulava, nadava e brincava. Em alguns momentos um 
e outro fingiam estar morrendo afogados numa forma de testar a minha reação. Cheguei 
a fingir desespero e ao longe “Bandalisa” grita que estava “vacilando”. Passamos algum 
tempo assim...

Seis e mais da tarde chega, é hora de atravessar a rua para encontrar com a minha 
companheira de trabalho, a educação de rua exigia a presença de uma dupla em cada 
área. Os chamei e me despedi.

Sentados em um banco estavam ela e o “Araújo”, um de nossos educandos. Como 
ela me parabenizou pela data, seguiu ele o mesmo caminho. Agradeci. E ficamos algum 
tempo conversando sobre a reportagem que o jornalista M.J. havia feito na área para o 
jornal O.P. sobre a vida de crianças e adolescentes nas ruas de São Luís. O que deu para 
perceber foi a ansiedade do “Araújo” de ver a matéria publicada. Fato esperado para quem 
nunca é visto. Com a mesma perspectiva de fazê-los olharem para si mesmos, chegamos 
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a fazer uma oficina de fotografia posteriormente com o mesmo jornalista, sem alcançar os 
resultados esperados.

De repente, “Cristina” aparece, pega na minha mão como se quisesse me arrastar, 
mesmo insistindo em pará-la e saber o porquê daquela inquietação. Apenas afirmava que 
gostaria que a acompanhasse e de olhos fechados. Eu perguntava insistentemente para 
onde e o porquê, mas não adiantava. Apenas pedia que fechasse os olhos.

Resolvi topar a brincadeira. O processo pedagógico não exige confiança? O fato é 
que quando recebi a ordem de abrir os olhos a praça, para onde “Cristina” havia me arras-
tado, já havia se transformado em um “grande salão de festas”. Em um banco, havia um 
pão, com areinhas no interior. Todos os meninos, meninas que costumavam permanecer 
naquela área estavam lá, alegres, olhos brilhando e muito curiosos com a reação que teria.

“Cristina” retira um cordão do próprio pescoço, era negro e tinha uma medalha dese-
nhada como símbolo, e pede para eu aceitar como seu presente. Abraçamo-nos e agradeci.

“Paulinha” e “Dadá” aproximam-se e com um ar meio inseguro retiram chicletes dos 
bolsos e me presenteiam. Agradeci. A estas alturas já estava completamente desconcerta-
da. A emoção tomava conta de mim e da minha companheira de trabalho, mas nada de 
demonstrar “fragilidade” e quanto equívoco!

Como saída para todo aquele desconserto inventamos brincadeiras e dança: reggae, 
cacuriá, cantigas de roda. A festa durou algum tempo...

O pão foi repartido sob a melodia do “parabéns pra você”.
Aos poucos foram saindo e cada um despedia-se como não era regra.
Este certamente foi um dos melhores dias de minha vida, pela demonstração de afe-

to, pela grande lição de amor, generosidade, afetividade... É certo que a prática de educa-
ção de rua que desenvolvia era marcada pela incerteza, inclusive do que fazíamos cotidia-
namente e onde chegaríamos, mas ali ficou registrado que eram crianças e adolescentes 
como quaisquer outras, que apesar do afeto ser algo distante de seu universo, marcado 
pela miséria e violência, eram capazes de construir algo simplesmente e maravilhosamente 
“diferente”.

História 2

Uma tarde especial

Quarta-feira. Poucos minutos para uma hora da tarde. Acordo sobressaltada. Um pouco 
cansada por ter dormido tarde na noite anterior. Tempos de muito trabalho para conclusão 
do Curso de Serviço Social na UFMA. Tomo um banho rápido. Neste meio tempo chega 
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uma das integrantes do grupo que iria comigo aquele dia ao “Hospital Psiquiátrico La Ra-
vardiere” para entrevistarmos alguns de seus pacientes como trabalho final de conclusão 
de mais uma disciplina.

Apressadas e atrasadas nos dirigimos à casa de mais uma integrante do grupo. In-
certeza da localização. Desencontro. Mais atraso. Início de tarde atrapalhado. A quarta 
integrante já esperava, e inquieta, na porta do hospital. Entramos. Perguntamos por G., a 
assistente social que já nos conhecia de “outras visitas”. Estava no interior da clínica.

O grupo em pé espera... A minha ansiedade e curiosidade faz com que me aproxime 
do portão. Não é difícil perceber que aquele separa o mundo dos loucos dos sãos, mes-
mo que tênues os seus sustentáculos. Logo a minha presença é percebida. Permaneço 
sentada próxima ao portão esperando por G. Uns batem com a mão como se acenassem 
em boas-vindas a minha razão, que talvez não seja lá muito distinta das de muitos que no 
interior da clínica se encontram. Outros jogam beijos. Outros se aproximam... As reações 
são diversas.

O medo é peculiar ao desconhecido e estes a mim não poderiam deixar de sê-los. 
De pronto tentam a conquista de objetos de seus desejos — café, água, dinheiro... Nego-os 
com a voz e gestos. Mas é necessário insistir, para que enfim compreendam. Nossas lógicas 
são distintas. Persistem em contrário com mais pedidos.

No interior do pátio, localizado no outro lado do portão, homens e mulheres o per-
correm: em círculos, em grupos, muitos em conversas animadas, outros solitários, as suas 
insanidades parecem lhes bastar.

Passado algum tempo, um enfermeiro se aproxima trazendo um paciente pelo braço 
como se para ele e para nós este fosse somente um objeto de sua intervenção e de nossa 
investigação e curiosidade. Nada feito, outros haviam sido selecionados.

Foi aí que nos dirigimos à lanchonete do hospital e conhecemos “Carlos”: alto, branco, 
olhar seguro, inteligente, doce, mas delirante... apenas este detalhe denunciava a sua lou-
cura. Mas o que é mesmo a loucura?

Conta-nos sobre a sua carreira promissora de empresário, industrial, banqueiro, inicia-
da aos 15 anos de idade, sobre o seu sucesso na carreira militar e sobre as ordens de seu 
computador na missão Kobra I. Infelizmente tanto trabalho levou-o a ter uma estafa mental. 
Desta forma, o computador, que só a ele é conhecido, lança a ordem de internação na 
clínica. Fala-nos ainda sobre o que leu em livros que a nós eram totalmente desconhecidos 
e sobre tantos outros assuntos dentro de uma lógica que lhe é bem peculiar.

Pedimos licença. Inicia-se uma conversa com a mãe de “Carlos”. A sua angústia é 
evidente. Percebemos a inquietude com as nossas perguntas. Conta-nos sobre o percurso 
de Carlos até a clínica, iniciado, segundo ela, pela frustração de não ter passado no vesti-
bular e pela paixão não correspondida por uma amiga, ainda que saibamos que a estrutura 
psicótica de “Carlos” sempre ali esteve.

Carlos retorna e em sua fala mais detalhes de suas missões, de sua vida e a chegada 
até a clínica:
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— Confundiram-me com um paciente comum (referia-se a sua missão). Aplicaram-
-me injeções.

É a sua vez de nos questionar. Pergunta-nos quem é casada. Sobrou pra mim. E 
desconserta-me com a indagação:

— Aceitas um convite formal de namoro?
Mantenho-me segura na negativa. Justifico a minha recusa pela conclusão do meu 

curso da universidade. Os estudos me levam muito tempo.
Peço licença, pois pretendia entrevistar um outro paciente. Este, no entanto, apresenta 

um discurso bem truncado provavelmente pela medicação, o que compromete a entrevista.
Volto-me para Carlos. A sua estória havia me fascinado. Conversamos mais algum 

tempo. O grupo resolve ir embora. Despedimo-nos. Em nós sentimentos diversos: fascínio, 
alívio, missão cumprida. Em mim a sensação de que o tempo transcorrido foi bem superior 
a uma tarde.

O grupo se reúne na casa de uma das integrantes do grupo e as conversas giram em 
torno do que se passou naquela tarde. De vez em quando “Carlos” retorna.

Hoje “Carlos” é presença porque há identidade — o humano. Afinal há uma ponta, ou 
bem mais, de loucura em cada um de nós. Certamente poderia ser “Carlos” a escrever o 
que ainda tento decifrar.
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Anízia Suely de Jesus
SJPA

 

 

 

Lágrima de Cristo

Lágrima de Cristo  
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Pensei muito e sensibilizada com a felicidade do casal de passarinhos e, pelo curso na-
tural, deixei manterem seus ovos ali. Seria uma oportunidade de acompanhar o nascimento 
dos indefesos seres que precisavam de um lugar para nascer. Eu sabia que conseguiria 
outra muda, caso a plantinha morresse. Assim, impotente pelo fato não poder conciliar, con-
tentei-me a observar de longe a morte da minha planta e aguardar o nascer de outras vidas.

Gosto muito de plantas, e na sacada do apartamento em que moro têm mais de dez vasos 
que eu cuido e rego todos os dias. 

Não recordo a data, mas sei que precisava tomar uma importante decisão. Tinha aca-
bado de comprar uma planta conhecida como “lágrima de Cristo” e, como sempre, eu estava 
atenta para saber como se comportaria em seu novo espaço. Quando ela começou a dar os 
primeiros sinais de que tinha conseguido se adaptar, um casal de passarinhos resolveu fazer 
um ninho, justamente no pé dessa planta, e botar dois ovos. Fato que me deixou muito feliz 
e confusa, pois era a primeira vez que estava presenciando aquela cena. Assim, não tinha 
certeza do que deveria fazer e precisava me posicionar diante desse acontecimento inédito.

Naquela época, com o incentivo do TRF1, eu tinha acabado de fazer uma Especiali-
zação em Direito Constitucional sobre Mandado de Segurança e Direitos Fundamentais, e 
vi que aquele fato era uma situação pra ser decidida como direitos conflitantes, pois três 
vidas estavam dependendo de minha decisão. Regar a planta ou deixar os passarinhos 
nascerem. Precisava defender e preservar, garantir a viabilidade de um exercício conjunto 
de direito à vida ou verificar qual deles estaria exposto a um perigo de lesão mais grave.
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Depois de poucos dias percebi que o recém-nascido passarinho estava fora do ninho 
e os pais parece que não conseguiam mais colocá-lo no lugar. Depois, percebi, com triste-
za, que o passarinho estava morto. Observei ainda que o outro ovo apodreceu, o que me 
deixou ainda mais com aquela sensação enorme de profunda perda. Pois não só a planti-
nha já tinha perdido todas as suas folhas como vi o enterro do passarinho feito pelos pais 
cobrindo-o com folhas secas. O outro ovo choco já estava cheio de bichinhos que tentavam 
sair por buraquinhos perfurados na casca. Assim, utilizei remédio para plantas e um pouco 
de terra sobre as folhas secas, nos restos mortais do passarinho e no ovo apodrecido.

Porém, um milagre ocorreu. Logo depois brotaram vários raminhos da planta que eu 
tanto queria, e dentro de pouco tempo também se encheu de flores da “lágrima de Cristo”. 
Fiquei muito feliz, e pensei em Cristo que deu a sua vida por muitos. Assim, vi o passarinho 
nascer e morrer para depois dar lugar aos lindos ramos de flores. 

Poucos dias passaram, e os pais atentos não saíam de perto do ninho, sempre can-
tando e impedindo que alguém se aproximasse. Enfim, um ovo quebrou e nasceu um pas-
sarinho com algumas penugens. E eu ali registrando cada momento. 
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Betanea Rosa Assis
SJMG

Dói-me andar em linha reta,
pois sou ser antisselvagem.
Só com voltas posso ir
aonde talvez também chegasse,
sem minhas infinitas dúvidas
e alguma certa coragem.
 
Nem pensem que não tento
parar de despir as falas,
mas loucas interpretações
abraçam meu olhar e embaçam
a inocência doce de quase todas as palavras.

E se por economia, eu insistisse,
em não complicar, simplesmente.
Afinal, pra quê tantas fugas,
tantas curvas na mente?

Poderia eu até...
gostar de quem me ama
e não querer tanto quem não me quer,
mas pra quê simplificar?
Pra tudo tão simples ficar?  
 
Bem perto de me descobrir
me perco,
mas encontrar-se a si mesmo
já não seria se reduzir?
 
Por isso sigo perdida, perplexa,
invejando as mulheres práticas, de alma masculina
e amando os homens livres, com alma feminina, 
pois sou complexa. Simples assim.

Complexa

27



Cristiane Gioogiani Pellis Mizusaki
SJRO

Já quis e algumas vezes fui obrigada a ser uma filha exemplar
Para só muito depois perceber que eu não seria feliz
Já blasfemei Deus
Para depois perceber que era só porque queria sentir-me digna Dele
Já quis o celibato
Para depois perceber que não honraria a promessa
Já quis só ser desejada
Para depois perceber que o vazio grande demais seria insuportável
Já quis zelar pelas pessoas idosas
Para depois perceber que eu teria que alcançar a minha própria maturidade
Já quis responder e ser pelas criancinhas desamparadas
Para depois perceber que as feridas da minha criança podem cicatrizar
E que, hoje, três me estão próximas e precisam de mim
Já quis ser a melhor pessoa do mundo
Para depois perceber que controlo meus horrores
Já fiz promessas, nenhuma em vão
Para depois perceber que realmente, naqueles momentos, meus pés não marcaram o 
chão
Já quis ter a liberdade de uma errante,
embora nunca tenha tido,
Para depois perceber que meu equilíbrio depende de uma base familiar à que eu possa 
dedicar-me e recorrer a qualquer instante
Eu já quis...
Para depois perceber que só preciso ser eu mesma...
Mas não sempre a mesma — Rsrs
Isso já foi difícil... 

Texto 1

Confessional 
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Texto 2

Meditação escrita

Não queremos que o dia a dia desumanize,
nos tire do contato conosco
Necessitamos tanto de nós 
quanto do ar que o Universo permite que respiremos
Não por questão de individualidade ou egoísmo,
mas só porque quando nos perdemos de nós,
também não encontramos os outros
Queremos nos livrar do dia a dia cuja conotação
nos priva dos relacionamentos, da natureza e da meditação
Mas quem seremos sem esse dia a dia?
Bem aquele que programamos em detalhes
no afã de se viver dia por dia
Queremos um dia, surdo
Queremos um dia, mudo
Queremos um dia, sem paladar e olfato
Queremos um dia, sem tato
Sem espanto, queremos o sofrimento que apazigua
que enseja introvisão, que permite a dialética do coração

Texto 3

Testando paixões

Clara, Raul e Júlia.
Acordar com as crianças beijando meu rosto.
Estar com minha família.
Ler todos os livros que guardei para quando puder ser eu.
E tantos outros.
Sentir a brisa suave, com cheiro de chuva, entrar pelas minhas narinas
E fechar os olhos de prazer.
Curtir a varanda, lendo o livro e sentindo a brisa suave.
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Não ter com as horas.
Escrever, escrever, escrever.
Scarpin vermelho.
Ter verde sempre por perto.
Ter a casa limpa e organizada, mas não por mim.
Preparar, de vez em quando, o prato predileto daqueles que amo.
Ter amigos que me permitam estar ausente.
Dirigir caminhão.
Capuccino e sushi.
Falar sobre minhas paixões.
Falar sobre o que acredito piamente.
Mas falar o essencial.
Acreditar que existe uma Energia Superior e Universal
que engendra criteriosamente nossa Existência
Ter amor.
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Cristina Flores Garcia
TRF 1ª Região

Em um retiro, no ano de 1999, utilizei uma técnica psicodramática para fazer a contempla-
ção recomendada. A orientadora espiritual, na ocasião, sugeriu-me pedir a intercessão de 
Nossa Senhora e de Santo Inácio de Loyola. Na capela, na minha mente, montei a seguinte 
cena: um bailinho de adolescentes, onde Jesus dançava entre todos e me admirava. Sentia 
a presença, mas não me atrevia olhar em sua direção. Maria e Inácio incentivaram-me a 
olhar, mas a “dureza de coração” vencia. De tanto insistirem para eu dar uma dica para 
ele se aproximar, cedi. Passei a olhá-lo, observar com quem conversava e o que fazia. Si-
nalizei minha predisposição para dançar, ele veio rapidamente, sem hesitar um instante, e 
me convidou. Nossa! Foi a dança mais leve, fluída, alegre e emocionante experimentada 
em minha vida. Enquanto dançávamos, comecei a contar-lhe sobre minha vida. Ele olhava-
-me nos olhos e escutava tudo com muita atenção. Dançamos muito tempo. Parecia que 
estávamos flutuando. A cada passo mais leve eu me sentia, mais certa do seu carinho eu 
ficava. Senti-me amada, acolhida e aceita, como há muito não me sentia...

A sensação de plenitude que me acompanha, quando recordo esse momento, é o que 
me faz compartilhá-lo. Desejo com isso despertar a consciência, muitas vezes adormecida, 
do quanto Deus — Pai/Mãe, Filho e Espírito Santo — anseia pela oportunidade de “dan-
çar a vida” com cada um de nós. Deus se encontra sempre disponível, aberto e atento ao 
nosso contato, basta um pequeno movimento em Sua direção e a aproximação é veloz e 
amorosa. O Seu amor é gratuito, infinito e profundo, capaz de preencher o nosso ser em 
sua totalidade. A Sua disponibilidade é facilmente reconhecida para quem deseja encontrar 
o caminho que conduz à liberdade, ao amor, à saúde, à doação voluntária...

Dançando com o meu Senhor
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Daniella de Alencar Mendes Silveira
SJMG

Eram 10h40. Desde que acordara, há mais de 4 horas, estava tomada por uma vontade 
incontida de ser livre, ao menos naquele dia. Estranhou desejar por liberdade em pleno 
século XXI, quando a mulher, de um modo geral, não mais era mais subjugada nem de-
pendente. Que lhe desculpassem as amigas femininas e feministas, porém, especialmente 
naquele dia, ela se percebia escrava! 

Escrava das unhas feitas, dos cabelos escovados, da moda volúvel... Como se a femi-
nilidade estivesse exclusivamente conectada a tais atributos, relegando a um canto esque-
cido a docilidade de um olhar, a delicadeza de um carinho.

Escrava da independência financeira, da vida profissional bem-sucedida, de posturas 
firmes, das reações imediatas. Como se o ser mulher só se tornasse concreto diante do 
trabalho, do dinheiro e do decidir.

Ah! Se fosse livre, verdadeiramente livre, naquele dia, ao invés de trabalhar, correria 
ao encontro do filho mais velho, só para vê-lo sair da escola: mochila nas costas, colegas 
ao redor, risadas ao vento... Depois, retornaria mais tarde, levando o mais novo e ficaria 
por perto apenas para observá-lo brincando alegre e despreocupado enquanto aguardava 
o sino soar, chamando para as aulas. Novamente em casa, retomaria a leitura daquele livro 
que desde as últimas férias pôs-se a enfeitar o criado-mudo ao lado de sua cama. Talvez 
até adormecesse... Ao fim da tarde, faria uma visita surpresa ao marido e o convidaria para 
um expresso com pão de queijo na padaria da esquina.

"Seria uma questão de culpa?", refletiu. "Culpa pelo corre-corre rotineiro, pelas ausên-
cias repetidas, pelas opções profissionais?", continuou para, ao fim, concluir que não; não 
se tratava de culpa. Afinal, culpa é sentimento ligado à censura, à violação de um dever, à 
autossanção. Na realidade, paradoxalmente, reconhecia que era o trabalho que proporcio-
nava, em parte, o bem-estar seu e de sua família, ainda que, em certas circunstâncias, lhe 
roubasse dela.

Também não era questão de irresponsabilidade. Aliás, a responsabilidade é valor que 
cultivava, guardava e norteava seu agir.

Definitivamente não se tratava de culpa nem de irresponsabilidade. 

Texto 1

Libertas quae sera tamen
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Era simplesmente desejo, vontade, necessidade de ser responsável pela sua feliz li-
berdade. Ao menos naquele dia e sem culpa! Porém, eram 11h15 e às 12h o expediente se 
iniciaria. Liberdade? Deixaria para outra oportunidade, ainda que tardia!

Texto 2

Uma visita ilustre

O dia quente já amanhecera. Porém, era noite escura e fria em meu quarto. Deitada, 
pressenti sua chegada. Levantei-me de supetão e, afobada, deixei aos pés da cama os 
chinelos que esperavam vazios por pés que os levassem a outras paragens. Eu tinha pres-
sa. Receava que ela fosse embora. Descabelada e um pouco cambaleante, atravessei o 
estreito corredor e a sala. À medida que me aproximava da entrada, sentia, ainda mais, a 
sua presença viva e vibrante. Abri a porta com avidez, mas ela não estava lá. Confusa e 
um tanto quanto decepcionada, dei meia volta. Foi quando a ouvi batendo na porta dos 
fundos. Corri novamente. Coração aos pulos. Face quente. As mãos trêmulas tiveram de se 
esforçar para girar a chave. Enfim, lá estava ela: de pé. Nossos olhares se cruzaram e, pela 
lágrima que escorreu, percebi que eu chorava agradecida. Sem pedir licença, ela entrou. 
Não disse nada. Apenas se dirigiu ao quarto, ainda escuro e frio. Abriu as cortinas e a 
janela, deixando que o sol cumprisse seu dever de iluminar e aquecer. Depois, arrumou a 
cama, colocou sobre o criado-mudo um vaso de flor e calçou-me os chinelos. Com cuidado, 
penteou meus cabelos e, segurando minhas mãos, me levou até a cozinha. Juntas, fizemos 
a primeira refeição da manhã, apreciando o cheiro doce do café recém-passado e do pão 
ainda quente que ela trouxera. Era como se nunca tivesse me deixado e, a cada respiração, 
uma nova e agradável lembrança retornava e invadia meu ser, acalentando-me. Continuá-
vamos em silêncio, como se qualquer palavra pudesse macular a magia daqueles instantes. 
Depois, assim como chegou, de surpresa, sem prévio aviso, ela se levantou. Despediu-se 
com um sorriso e deixou a porta entreaberta. Pensei em impedi-la de partir, implorar-lhe 
que ficasse mais um pouco. Seu olhar sereno me conteve e compreendi a brevidade de sua 
visita. Ela se foi mais uma vez e, novamente, me vi só. Mas a casa continuava iluminada 
e meus pés protegidos. Na certa, ainda que de forma fugaz, ela voltará um dia. E, então, 
estarei atenta à sua presença e sem perguntar o porquê de ter demorado tanto ou a razão 
de ter batido numa ou noutra porta, permitirei que viva, uma vez mais, em mim. Saberei, de 
novo, apreciar cada segundo de sua presença, pois a felicidade é assim: uma visita ilustre 
que, vez em quando, resolve matar a saudade de nós!
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Texto 3

Atrasada

Saí atrasada para o trabalho. Nessas ocasiões os ponteiros do relógio teimam em se-
guir mais rápido do que o habitual e é praticamente inevitável acelerar um pouco mais, 
ultrapassar alguns carros e me esquecer da tal direção defensiva! Foi no corre-corre, ao 
dobrar uma esquina que marcava o início de uma descida bem íngreme e estreita, que 
me deparei com um caminhão, tão grande quanto lento! Logo avaliei a situação, espiei a 
pista da esquerda e constatei que não havia como deixá-lo para trás, ao menos naquele 
ponto. Desesperada e desanimada, suspirei profundamente enquanto descarregava meu 
desapontamento dando alguns leves socos no pobre do volante. Olhei para baixo e quan-
do ergui novamente meu olhar, avistei a frase escrita no para-choque daquele caminhão. 
Como são engraçadas, criativas e, não raras vezes, sensatas e sábias essas frases. Não foi 
diferente dessa vez: “ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU”, era o que estava escrito! Talvez 
fosse a vingança do volante, retribuindo minhas batidinhas com um cruzado de direita. 
E não é que, felizmente, ele venceu? E, logo após, a tonteira inicial, agradeci por aquela 
bofetada que me trouxe de volta a sensatez. “ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU”. O de-
pois? Não se sabe ao certo o que será. Era fato. Insistir na loucura de lutar contra o tempo 
significava apenas arriscar a segurança em troca de alguns poucos segundos. Assim, tirei 
o pé do acelerador e sosseguei atrás do caminhão, até poder ultrapassá-lo com segurança. 
Afinal, temos de fazer nossa parte... Então, liguei o rádio, abri os vidros, deixei que o vento 
entrasse e relaxei enquanto, calmamente, seguia aquele para-choque (que talvez tenha 
evitado um verdadeiro choque). Quando ele dobrou à direita e eu segui meu caminho à 
esquerda, fiz uma breve oração, agradecendo a quem até ali havia me ajudado. O atraso? 
Fazer o quê? Melhor assumi-lo e ser mais organizada nos dias que virão. Que o Senhor 
continue ajudando.
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Edila Rose Monteiro de Souza
TRF 1ª Região

Chuva de mim

Ontem chuvi em mim. Uma chuva, ora fina, ora torrencial.
Todas minhas nuvens, descarregando raiva, desejos e frustrações.
Meus relâmpagos eram vislumbres das minhas carências e desejos não manifestos.
Foi preciso essa chuva de mim, chorando todas as dores e desamores para que, ao 

passar, meu céu se tornasse limpo, despontando sua lua crescente, clara, amarela e serena.
Deixando entrever, por trás de suas estrelas, um breve sorriso do que ainda não era 

vivido, ainda que a noite escura da alma não tivesse acabado.
Eis que então, no despertar do meu dia, trazendo a luz do sol, sinto que aquela dor da 

minha chuva era tão somente para purificar minha alma, 
Tirar o meu eu verdadeiro de dentro de mim, para que pudesse amanhecer flor 

novamente.

O amadurecimento do amor

Nosso amor não se acabou...
Simplesmente amadureceu... isso quer dizer, que ele, no auge dos seus vinte e tantos 

anos, precisou ir...
Deixar o porto seguro em que nasceu, cresceu, floresceu e frutificou.
E acreditem, este amor não acabou, só adolesceu, cresceu, sem, contudo, jamais se 

esquecer de como era quando criança.
A vontade de ficarem sempre juntinhos, os beijos que nunca se acabavam (ainda era 

bebê). 
Aí, virou criança, queria correr, pular, gostava de brincar, de dançar junto, de viajar...
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Mas, de repente, sem que se dessem conta, ele se cansou, achou tudo muito chato, 
não tinha mais vontade de ir para os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas juntos. Que-
ria viver e não estava mais cabendo naquela relação.

Os dois, pai e mãe daquele amor, não podiam mais segurá-lo. Tiveram que deixar ele 
ir, embora com sofrimento e dor...

Na verdade, no fundo, sabiam que mesmo assim o amor ficaria para sempre, guarda-
do no coração, na lembrança. 

Como um filho que foi para longe, viver a vida que lhe foi dada.
Segue assim, em direção a outros braços e outros amores, mas com a certeza de que 

nunca deixará de ser o que já havia sido.
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Eliane de Oliveira Teixeira Bariani
SJGO

Certifico e dou fé que aprendemos a ler a alma e a mente dos destinatários dos manda-
dos... Parece um daqueles papéis de propaganda que pegamos em sinaleiro sobre carto-
mante, não é mesmo? Mas é a mais pura verdade.

 Homenageando as mulheres oficialas de justiça, não só pelo dia das mulheres, e 
aqui preciso fazer uma ressalva, pois considero um pouco incoerente e estranha esta co-
memoração, já que neste dia recebemos flores, os supermercados nos oferecem bolos (ai 
daquelas que estão de dieta), participamos de sorteios nas Seccionais e nos sindicatos, 
onde concorremos, pelo simples fato de sermos mulheres, a perfumes, maquiagem, sessão 
de massagem e outras firulas... Nossos colegas são respeitosos, os servidores internos, que, 
geralmente, não nos cumprimentam, são gentis e nenhum homem que trabalha com você 
vira o pescoço para conferir seu derrièrre quando passa... Este dia 8 é muito estranho! En-
fim, continuando, não sei se vem da alma feminina, se vem da profissão ou se de ambas, 
mas nós Oficialas de Justiça Avaliadores Federais ficamos expert em desvendar um sumi-
ço, achar um intimando, perceber uma total falta de provisão, uma mentira, um exagero, 
uma miséria, um deslize, um erro, enfim, com o passar do tempo no oficialato, conhecemos 
as mazelas e as vicissitudes daqueles que estão do outro lado. 

Há um autor desconhecido que diz: “qualquer um que parar de aprender está velho, 
seja aos 20 ou aos 80 anos”. Nesta profissão, tão desvalorizada, tão relegada a segundo 
ou terceiro planos, tão mal recebida pelas pessoas na sociedade, como se fosse a última 
opção da carreira jurídica, verificamos que rotina não é sinônimo de nossa função e que 
estamos constantemente aprendendo sobre os seres humanos. Trata-se de um exercício 
hercúleo de paciência, coragem, firmeza e até “cara de pau”.

Já corri de cachorro e de gente, já fiquei escondida esperando o “Zé Canseira” sair 
de casa depois de 10 diligências negativas, já peguei dengue em lugar para ser reintegrado 
e desocupado, já fui ameaçada, já seguraram no meu braço para me intimidar, já falei alto, 
já me calei, já fiquei sem reação, já chamei a polícia, já andei com sombrinha de ponta 
metálica (ainda ando com ela — poderosíssima), já chamei um colega para me ajudar, já 
chorei ao ter que devolver uma criança que fora criada com o pai para a mãe estrangeira, 
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já acertei e já errei, enfim, não há um dia sequer que se iguale ao anterior e isto faz de 
nossa profissão uma amplitude de sentimentos e riquezas emocionais sem fim.

Agradeço a Deus por tudo que ele me deu, inclusive por ser Oficiala de Justiça da 
Justiça Federal e tenho certeza que, em relação ao trabalho, todos nós fazemos o melhor 
que podemos, do melhor jeito possível e sem comprometer o nosso caráter.

Cumprimos mandados sozinhas, pensando nas verduras e frutas que faltam, nos ho-
rários das crianças na escola, nas frequentes idas aos consultórios médicos e nos afazeres 
do dia a dia. Estamos sempre rindo muito ou chorando muito. Numa sociedade onde se 
tenta diminuir a distância entre o magistrado e o requerente, entre o pedido formulado e 
a resposta, nós ainda funcionamos como os olhos e a extensão das mãos (longa manus)  
dos juízes. Não somos melhores que nenhum outro servidor, só funcionamos de forma di-
ferente. Diferente porque somos nós que ouvimos acerca das necessidades, dos problemas 
enfrentados e das tristezas não resolvidas.

Somos xingados, questionados acerca da justiça diferenciada entre os pobres e os 
ricos no país, enfrentamos um trânsito desgastante, somos, muitas vezes humilhados, mas 
também somos nós que trazemos esperança ou que a matamos quando não represen-
tamos a Justiça, no caso, Federal, de forma honrosa e ética. Somos nós que não apro-
veitamos a oportunidade de mostrar uma justiça diferente, com pessoas capacitadas  no 
intelecto e no trato humano.

Por fim, homenageio a todas as mulheres servidoras da Justiça Federal, principal-
mente as colegas Oficialas de Justiça Avaliadoras Federais, categoria a qual faço parte, 
com todo o meu respeito e admiração pelo tempo, pela solidariedade umas com as outras, 
pelas histórias, tristezas compartilhadas e pela força. Aos demais, que trabalham interna-
mente, meu respeito e votos de esperança de que considerem nosso serviço externo  não 
menos importante e nem superior, somos apenas partes de um todo, membros de um 
corpo formado por diversos órgãos importantes... Somos apenas diferentes, pois, de vez 
em quando, conseguimos ler a alma e a mente do outro. 
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Eliete dos Santos Teixeira
TRF 1ª Região

Você não vê a torre

Você não vê a torre, não vê nada.
Passa os olhos por tudo, indiferentemente, e nada vê.
Pousa o olhar no horizonte, e quando acorda o sol já se pôs.
Segue em frente, mas não vai a lugar algum.
E todos à sua volta partem, pra não retornar jamais. 
A cidade cresceu, você viu?
A grama secou, você notou?
A chuva escorreu e a sujeira entupiu as bocas de lobo. 
E os carros passam, as ruas passam, e você não vê a torre.
A cidade vive à margem das pessoas que nela moram. 
E todos andam pela cidade e não a conhecem. 
Ninguém ouve os seus sorrisos, e quando a cidade grita, é mais fácil olhar para o outro 
lado. 
A cidade respira com dificuldades por suas vias estreitas cheias de carros e fumaça.
Na plataforma, mais pilares que concretos, os sonhos vão ficando pelo chão enquanto 
as multidões vão de um lado para outro só para terem aonde ir.
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E voltar pra casa tranquilo é uma ilusão escorrendo qual esgoto a céu aberto nas 
satélites.
E o sol arde a tarde inteira, mas você está de óculos escuros .
E quando a noite chega, a lua refletindo no lago, e você só pensa que amanhã vai ser 
outro dia...
Dia de folga ou dia de luta, dia de sol ou dia de chuva, só os carros no estacionamento 
estarão lá para perceber.
E você corre, no carro ou na moto, e aperta o passo quando à pé, e mais uma rua te 
passou. 
E você não vê.
Não vê que o ipê floriu.
Não vê que o pássaro cantou.
Não vê que o amor chegou e partiu.
E ninguém trouxe uma flor do cerrado para você.
E você sobe ao mirante para poder ver a cidade, e lá de cima ela parece estrangeira, 
distante, indiferente ao domingo, que também passa...
Do alto, a névoa seca dá tons de cinza ao concreto por onde o vento passa e também 
se vai.
E você também quer ir, mas ir para onde?
Há uma música no ar, mas é preciso parar para ouvi-la, mas hoje não dá, é a pressa, é 
a fome, é o dia de amanhã...
Por que ninguém vê esta cidade, meu Deus?
Porque não há mar e o amor morreu de frio sozinho no meio do Eixo Monumental.
E você não vê a torre, nem a lágrima que escorre da fonte iluminada.
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Fatima Chavez Monteiro do Prado
SJGO

Meu pai é peruano e filho único, mas a família da minha mãe veio de Minas e é enorme. 
Doze tios e mais de cinquenta primos. Todos os domingos, nós nos reuníamos na fazenda 
do vovô, em Trindade. Foi lá que vivi intensamente a minha infância e aprendi o que é 
fazer parte de uma família. Quando eu tinha uns quinze anos, o vovô resolveu voltar para 
Paraguaçu, no sul de Minas. Na despedida da fazenda, fiz uma redação, registrando aquele 
momento.

A despedida

Era domingo, naquele dia ninguém foi à lagoa, porque o céu estava sério, escuro e triste, 
até ele chorava... O dia todo, a vitrola tocando músicas sertanejas, todos bebendo, comen-
do, uns fofocando, dando seus palpites, discutindo, mas todos unidos por um só sentimento, 
um sentimento diferente de alegria misturada com tristeza, que dava um nó na garganta.

A vovó Margarida, vez em vez, estava com os olhos molhados, com uma carinha que 
dava pena. O Vovô andava de lá para cá, de cá para lá, sempre fungando, sério e pensativo, 
o vovô de sempre.

Eu procurava alguma coisa simples aqui e ali, para me despedir, para dar uma última 
olhada. A fazenda “Fazendinha”, onde dei meus primeiros passos; onde eu ficava de manhã 
na cama quentinha, esperando a vovó abrir a porta devagarinho e me dar a mamadeira; 
onde a gente brincava de casinha nas árvores cobertas de frutos; corria das vacas; dava 
de comer às galinhas; fazia guerras de meninos e meninas; tinha o “Paraíso”, lá perto do 
riacho, e o mundo do Tarzan, nas árvores perto das mangueiras; onde deixávamos a vovó 
zangada, quando fazíamos desfiles de moda com as roupas antigas e bagunçávamos todos 
o guarda-roupa; ou brincávamos de cabra-cega, em cima das camas; onde deixávamos o 
vovô zangado quando assustávamos os bezerros, deixávamos algum balde fora do lugar 
ou andávamos de biquíni pela casa; onde mamãe pescava, puxando o anzol com tanta 
força que o peixe, quando não se perdia no capim, caía na estrada; onde todo domingo 
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havia briga no campo de futebol, e onde morava um velho de Minas Gerais e sua mulher, 
aquele leiteiro, que vinha na sua carroça, mexendo com todos e berrando: — Ooó o leite! 
— e o pessoal gritava, lá de dentro das casas: — Olha o Moysés leiteiro! Era assim que o 
chamavam.

A fazenda lá de Paraguaçu também é bonita, mas ainda não está em nossa carne, em 
nossa alma como a fazenda daqui de Goiás.

Tudo isso invadiu minha cabeça, uma ânsia louca de ver o pôr do sol foi crescendo 
dentro de mim, eu sempre gostei de fazer isso, andar pela estrada, à tardezinha, até os 
mosquitos começarem a me comer. 

Saí andando, a porteira rangiu preguiçosamente, quando passei, até incomodou a 
deslumbrante canção do silêncio, que tinha como fundo musical o “tô fraco das galinhas 
d’angola cortada pelo cantar dos pássaros (fogo-pagou, pássaro preto, bem-te-vi...) Nem 
tantos eram os pássaros que cantavam, mas o pouco tornava-se muito naquele vácuo 
imenso de solidão. 

Tive uma decepção, bem à minha frente, lá depois do campo de futebol, depois da 
arvorezinha desfolhada, estava o sol tímido, escondido atrás das nuvens escuras.

À minha direita uma vaca mugiu, no velho curral com cercas já descoradas, bem atrás 
do curral, os coqueiros davam um ar de tropicalidade ao local, depois vinha o pomar, e 
mais atrás, lá longe, o morro, verde e misterioso — nunca subi lá em cima — as árvores 
cobrem o seu topo, formando um imenso chapéu. À minha esquerda, o pasto e umas pou-
cas árvores espalhadas, em cada árvore, uma casa de joão-de-barro. 

Fui pisando folgadamente no chão, ainda úmido, da estrada tortuosa (aquela mesma 
estrada onde tantas vezes passamos) até chegar à lagoa. Estava tudo parado, como se o 
mundo estivesse dormindo, a água refletia o céu escuro e cinzento. De repente, dois pati-
nhos selvagens vieram voando e pousaram na lagoa cortando suas águas. 

Olhei para a direita, lá longe vi as luzes da cerâmica. Estava sentada num barranco, 
sentindo o perfume molhado do capim, um friozinho envolveu meu corpo, e os mosquitos 
não me deixaram em paz. Lá, no alto da estrada havia um toco, onde sempre pousava uma 
coruja, aquele dia era para ela como todos os outros, estava lá, quieta, pensativa, eu via 
sua sombra. 

Foi escurecendo, os vaga-lumes já estavam chegando, passavam bem perto de mim, 
lembrei-me de quando nós os pegávamos para depois soltá-los dentro de casa.

Levantei-me para voltar, lá embaixo, a velha casa, grande, verde azulada, escondida 
atrás da enorme gameleira, de onde se ouvia a vitrola tocando... “prepare o seu coração, 
pras coisas que eu vou contar...”, em meio às vozes das pessoas. Todos estavam se despe-
dindo, um carro já saía. 

Voltei para a estrada, o céu continuava escuro, senti uma tristeza dentro de mim... No 
último dia, não pude ver o pôr do sol... Só tenho a certeza de que ele existiu... algum dia...

Fazenda Fazendinha, 26 de fevereiro de 1984. Trindade – Goiás
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Hilda das Graças de Oliveira Curcio
TRF 1ª Região

I

Escolho a música, e o volante de meu carro é pandeiro microfone... No momento em que di-
rijo, rejo uma orquestra inteira no volante do meu carro. Batuco, canto, danço, braço direito, 
braço esquerdo erguido tateando a enlaçar o vento — meu amado suposto. Olho de novo, 
retrovisor interno, retrovisor externo direito, retrovisor externo esquerdo, todo o cuidado é 
pouco... cantar... cantar é mister... batucar... Eclode uma alegria que pode não acabar nunca 
junto com essa estrada que me conduz a... O volante erra o caminho, e eu não quero mudar 
a música, meu carro todo é uma gigantesca caixa de som com direito a aplausos, plateia 
participativa completíssima. Eu. Qualquer música me traz alegria imensa infinda penetran-
te. Ouço uma buzina e outra, mas ninguém me incomoda mais. Estou num show. Meu show.

II

Pra você é fácil — não é você quem vai ficar sem você! Sou eu que vou ver você ausente, 
muito ausente sempre de mim... Meu computador inutilizado por estes dias em que não 
receberei suas mensagens... Viver sem elas me é impossível. Sorte eu ter lembranças. Suas.

III

Vaidosa, gosto de banho, perfumes, uso creme no corpo todo (um para cada parte — 
rosto, contorno dos olhos, lábios, colo, seios, pernas, joelhos, cotovelos, pés) cada um com 
uma textura diferente, conselho da dermatologista que, pra minha desgraça e maior an-
gústia, é linda. É. Impossível sobreviver sem dermatologista. Creio que meu colo ainda seja 

Confissões (apenas aos cinquenta anos)
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desejável, apreciável, seios palpáveis, sem silicone, meus seios ainda são bonitos. Cacete!!! 
Odeio o ainda que sou sempre obrigada a usar. Ainda... Claro! Acho que sou desejável, mas 
cadê homem pra crer nisso também? (Risos. Também de mim.) Homens ausentes. Todos. 
Ninguém se apresenta.

IV

No restaurante, após uma imensamente esperada (lipo)abdominoplastia. Angústia de fazer 
desjejum, de almoçar, de lanchar, de jantar... Melhor jejuar. Por que descansar os talheres 
(principalmente, o garfo e a colher) sobre a mesa ou nas bordas do prato? Por quê? Em 
restaurantes finos, então, os garfos estão sempre cansados, porque descansam bastante 
já que levados à boca assaz cansados (de quê?)... enfim, descansam. São descansados. 
Quisera ser anoréxica bulímica sei-lá-mais-como-de-magra ex-gorda... Ah! Nada que o bis-
turi do Dr. Amauri não resolva... Comamos, que a vida é muito curta e pesada (por que não 
esperar também?) e, depois, eu não creio mesmo em reencarnação, logo, quando poderei 
degustar tamanhas delícias senão nesta mesma vida atual? O jeito é ser gorda, rezar mui-
to pra não engordar mais ainda e agradecer genuflexa, mãos inclinadas ao céu, por não 
explodir após tamanha gula.

V

“Parabéns a você...!” Que parabéns o quê!? Odeio fazer aniversário, máquina de somar a 
postos, mais um ano: 1955-2005: cinquenta anos de pura ansiedade. Tentei não chegar 
até aqui, mas... Viva! Felicidades. Coma! 

Como o bolo, vencida. Inevitavelmente. 
Obrigada.
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Isabel Cristina Silvéria Borges
SJMG

Acredito em você quando me olha e vejo a doçura que existe em seu olhar. 
Acredito em você quando me fala e percebo o efeito que suas palavras sinceras provo-
cam em mim. 
Acredito em você quando sonha, pois até mesmo sonharia seus sonhos, se pudesse lhe 
dar de presente a realização de todos eles.  
Acredito em você quando me ouve, pois percebo que me leva a sério e não me repre-
ende. 
Acredito em você quando me toca e sinto todo o calor humano que existe em você. 
Acredito em você quando me liga, pois sei que se interessa por tudo que me aconteceu 
durante o dia. 
Acredito na sua experiência, amizade e lealdade. 
Acredito que o mundo seria menos frio, se todos tivessem, por perto, alguém como 
você. 
Acredito na existência do bem, que se materializou em você. 
Acredito em mim, porque acredito em você, que bota fé em mim. 
Acredito no que foi, é e será. 
Acredito na vida, que pulsa em mim e muito mais em você. 
Acredite, amigo, que sempre terá meu amor e minha gratidão, por, em dias de tempes-
tade, me oferecer um lugar seguro para ancorar. 

Você. 

Você, minha paixão doentia, 
que era tudo o que eu mais queria...
Levou tudo o que me preenchia, 
deixando-me vazia, nesta noite fria...

Amigo.
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Quisera Deus um dia, devolver-me a alegria, 
e com ela a fantasia de você...
Pois só assim eu sonharia e 
quem sabe até acordaria...
Por você, minha maior utopia...

Vida. 

Por que tanta ida?
Por que tanta ferida?
Por que tanta despedida?
São tantos os encontros que resultam em desencontros. 
São tantas as paixões que viram desilusões. 
São tantos os amores que têm que ser sufocados 
quando se julgavam encontrados. 
Por que conhecer, prá depois esquecer, se quiser sobreviver?
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Isabella Faustino Alves
SJTO

Veredas

Minhas andanças cotidianas,
Idas e vindas — travessias. 
Terras que foram goianas,
Tenho visto e sentido 
O que é, neste Brasil, ser do Norte.

Nem da floresta, nem do sertão,
Mas (sobre)vivendo a duras penas,
No coração do país,
Minha gente também
É, antes de tudo, forte.

De mulher

Mundo, mundo, estreito mundo,
Eis uma inquietação:
Se eu me chamasse Raimundo,
Seria uma solução?

Mundo, mundo, estreito mundo,
Vasta é minha condição.
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Anima

De salto alto ou descalças:
Importa é cumprir nossos próprios passos.

Com ou sem batom:
Necessário é pintar nosso próprio riso.

Cabelos longos ou presos:
Preciso é sonhar por nossas próprias cabeças.

Unhas feitas ou mãos calejadas:
Imperioso é construir nosso próprio futuro.

Mães ou não:
Urgente é dar a luz a um novo mundo.
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Jemine Atalaia Rodrigues
SJMG

O que seria das nossas vidas sem as mães? É normal que você encontre “nada” como 
resposta. Sem essas obras-primas de Deus nem teríamos nascido. É com elas que ficamos 
literalmente grudadas durante nove meses, são elas que sentem aquela dor enorme para 
que venhamos ao mundo. Engana-se quem pensa que para por aí, porque continuamos 
dependentes dela, seja para comer, beber, fazer nossas necessidades físicas, tomar banho, 
trocar de roupa, dormir... Enfim sem elas, não faríamos exatamente nada. Nos nossos 
primeiros anos de vida, são elas que dominam toda paciência para nos ensinar andar e 
falar as primeiras palavras e até mesmo levantar quando caímos. À medida que vamos 
crescendo, são nossas mães que continuam a nos ajudar. Quando nos tornamos crianças, 
achamos que sabemos tudo dessa vida e que somos donos do próprio nariz. Daí, um pulo 
para a adolescência. Surge o primeiro amor, o primeiro beijo, a primeira festa bombante 
que acaba 22h e achamos estar chegando de madrugada em casa (rs). Elas nos preparam 
para o “mundão de meu Deus” como dizem, porque não ficaremos para sempre debaixo 
das asas delas, apesar de que ser o que mais queremos às vezes. E é aí que nossas mães 
começam a ficar apavoradas, pois começam a perceber que a sua filha está crescendo e 
não é mais aquela menininha. Quando chegamos em casa quase morrendo de tanto cho-
rar, parecendo que o coração vai parar de bater a qualquer momento, com a cabeça quase 
explodindo, são as nossas mães que ficam malucas e nada mais é do que um garotinho 
que não quis estender a “nossa linda história de amor com final feliz”. Aí, vem elas com o 
papo de que ele não é o último cara da face da Terra, nos consola, nos conforta e dá colo. 
Como num passe de mágica, passamos no vestibular, conseguimos o primeiro emprego, 
e depois de quebrar a cara algumas vezes conhecemos o verdadeiro príncipe das nossas 
vidas e temos nossas próprias filhas. E o ciclo começa todo de novo! Passamos a entender 
portanto tudo o que nossas mães passaram desde que aquele exame deu positivo e teve 
uma mistura de sentimentos bombantes dentro do “coraçãozinho” delas. O que na verda-
de elas sempre quiseram era nos proteger, nos ajudar a ser mulheres maduras, decididas, 
bem-sucedidas, felizes, inteligentes, independentes, trabalhadoras, sinceras, caprichosas, 
delicadas, exuberantes, criativas, que crescêssemos e nos tornássemos pessoas maravi-

Texto 1

Maaaaaanhê

49



lhosas como elas foram e sempre serão, independente de quais sejam seus defeitos afinal 
todos somos imperfeitos. De fato, pedimos perdão às nossas mães por qualquer sofrimen-
to que as tenhamos causado, as vezes que as fizemos chorar, ficar nervosas, bem como as 
que decepcionamos. Agradecer por tudo que fez e continua fazendo por nós, seja quando 
está por perto ou bem longe. Em especial para minha mãe quero dizer que: eu te amo e 
para sempre eu te amarei, pois você é minha companheira, minha amiga, minha base, meu 
exemplo, meu tudo. 

“Eu, Jemine, declaro que o texto Maaaaaanhê foi por mim concebido e assumo a 
responsabilidade pelo seu conteúdo.”

Texto 2

Ser mulher

Alguns autores dizem que descrever a mulher é algo muito complicado, mas será que de 
fato é? Ah, mulher é mulher e ponto. Não tem nada parecido nem igual. Quando estamos 
nervosas, dizemos coisas que não queremos. Quando estamos felizes, queremos contagiar 
todos a nossa volta. Quando estamos vulneráveis, ficamos receosas de dizer qualquer 
coisa a quem quer que seja. Quando estamos apaixonadas, vemos tudo definitivamente 
cor-de-rosa. Mulher é mulher desde que nasce no berçário se destaca. Já cresce colocan-
do brinquinho, pulseirinha, vestidinho, sapatinho. Depois vêm as brincadeiras de querer 
ser mulher grande quando coloca o salto da mãe, quando se acha grande suficiente para 
fazer comidinha pras bonecas com terra e água. Mulher adolescente quer ser indepen-
dente, acha que encontrou o grande amor da vida e depois vê que era apenas a primeira 
paixonite aguda. Sonha em fazer uma faculdade, a trabalhar numa grande empresa, a ser 
independente dos pais, a ter o próprio carro (por que não? Isso não é coisa só de homem!) 
E então depois de passado um tempo chega o nada esperado ser mulher gente grande. 
As responsabilidades vão aumentando e o conhecimento de mundo também. Passamos a 
não confiar em todas as pessoas, arrepender de coisas ditas no passado e entender que 
tudo que aconteceu foi bom pra te fazer forte, humana, decidida, esforçada, inteligente, 
uma pessoa que tem caráter e que é acima de tudo uma grande mulher. Percebemos que 
os nossos pais queriam o nosso bem quando não deixavam ir a todas as festas à noite, 
nem sair com as amigas todo final de semana e mandavam-nos estudar pra ser alguém na 
vida. Mas o que é ser alguém na vida? Sinceramente, deve ser importante ser esse alguém 
na vida, porque todo mundo quer isso no final das contas. Estamos em constante mudança 
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e adaptações. E acho de verdade que nunca deixaremos de ser a menininha do papai, o 
orgulho da mamãe e o xodó da vovó e do vovô. É bom chegar num patamar de realização 
pessoal e profissional. Estar de bem com a vida. Alegrar e fazer parte da vida de pessoas 
que por algum motivo gostam da nossa companhia, porque ser mulher é isso... é nunca 
saber o que quer ser de verdade a não ser, ser feliz.

“Eu, Jemine, declaro que o texto SER MULHER foi por mim concebido e assumo a 
responsabilidade pelo seu conteúdo.”

Texto 3

Um dia de cada vez

Quando li o e-mail, logo me veio um pedaço da minha história na mente, mas como dizer 
em poucas palavras todas aquelas horas e dias complexos.

Em nossos dias um tema recorrente e bastante comentado é o câncer de mama. 
Temos que concordar que é um dos assuntos mais importantes da vida feminina, se não 
o que traz muito medo e desespero também. Jovem, adulta ou idosa, pobre ou rica, alta 
ou baixa, magra ou gorda, não importa em que classe você esteja, alguma mulher algum 
dia perto de você vai precisar do seu apoio ou irá lhe apoiar. Você pode nascer de novo 
quando se descobre a tempo o que estar por vir.

Foi durante um banho, depois de um exame manual que encontrei um nódulo na 
mama esquerda. Chamei minha mãe correndo e, embora assustada, ela foi comigo procu-
rar uma médica logo no dia seguinte. Chegando lá foram pedidos exames que constataram 
não apenas um, mas vários nódulos nas duas mamas. 

Penúltimo ano de faculdade, uma vida toda pela frente e bater direto numa barreira 
deste tamanho. Quem diria, eu com apenas 20 anos tendo que passar por um momento 
assim. Porque a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, apenas com a vizinha, 
a mãe de uma amiga, uma colega no trabalho e assim por diante. No primeiro instante eu 
chorei, chorei muito. Via tudo e todos como despedida, mas muitas coisas mudaram depois 
do momento impactante de receber a notícia.

Foram dias difíceis, muitos exames, momentos marcantes. A família e amigos ficam 
em êxtase, não sabem o que fazer e nem mesmo o que dizer. De forma tranquila conver-
sava com eles sobre tudo que estava ocorrendo. Foi então que percebi algo inusitado, a 
partir daquele dia havia ganhado forças que nem sabia que tinha. Parecia de verdade que 
Deus estava de mãos dadas comigo o tempo todo. Eu nunca havia me sentido assim, tão 
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forte, tão calma, tão serena, tão sossegada. Parecia de verdade que não tinha noção da 
dimensão do problema que acabara de surgir. Ter meus amigos e familiares por perto me 
fez sentir tão querida, tão importante para eles. Foi aí que decidi lutar contra algo que eu 
não conhecia ainda, um inimigo que eu só tinha ouvido falar.

Em pouco tempo, estava lá no hospital com meus pais e recebendo muitas mensa-
gens e ligações no celular. Meu pai havia comentado comigo que se precisasse todo mun-
do iria cortar o cabelo pra continuarmos a fazer parte da mesma “turma”. Eu sabia que ele 
estava falando aquilo em tom de brincadeira, mas que por dentro o coração dele parecia 
estar se desfazendo. Minha mãe, mulher forte e determinada, sempre com poucas palavras. 
Um senhor sentou no piano do hospital e começou a tocar músicas que me remetiam a 
todos os momentos felizes que passei na vida.

Foi então que chamaram meu nome, e a partir daquele momento eu era apenas mais 
uma pessoa lutando contra o inimigo. Mas, eu sabia que não estava sozinha. Correu tudo 
bem, e devido a idade em caráter de urgência o resultado da biópsia saiu e não era nada 
além de apenas uns nodulozinhos benignos que nasceram onde não deviam. O que eu senti 
naquele momento?

Não sei dizer, foi uma emoção tão grande, uma felicidade. Eu queria amar mais, viver 
mais, entender mais, abraçar mais, ajudar mais, sempre pra mais e nunca pra menos. Os fa-
miliares e amigos que estiveram comigo em todos os momentos ficaram aliviados. Depois 
disso, acredita que ainda fui mais duas vezes nos anos consecutivos arrumar o que havia 
sido desarrumado. Mas dessas vezes, as cirurgias, os hospitais, os exames, nada me assus-
tava, porque eu havia conhecido uma força dentro de mim e um amor dos meus familiares 
e amigos que nada no mundo poderia tirar do meu coração e mente.

Embora comigo as coisas tenham dado certo até no final, algumas amigas tiveram 
que prosseguir um tratamento, mas eu sempre estive e estarei disposta a mostrar que 
podem ser mais fortes do que imaginam, porque esse inimigo é pouco diante da MULHER 
que todas nós somos e podemos ser.

“Eu, Jemine, declaro que o texto Um dia de cada vez, foi por mim concebido e assumo 
a responsabilidade pelo seu conteúdo.”
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Juliana Vieira Salles
SJMG

Dona Zezé:
Era da cor e tão trivial quanto a expressão “de ébano”. E muito magra. O couro duro, 

como o de todos que vivem... “mais assados que assim”... (para usar a expressão da mãe 
da menina).

A menina:
Sentia-se tão fundamental. Como, aliás, sentem-se todos os moços. E corria. Contra 

sensos comuns. Contra seus próprios medos. Contra o tempo. Da inimizade com ele, inclu-
sive, nasceram vários níveis de importância.

O fato:
Dona Zezé lavava as roupas da menina. A menina foi morar a mil e quinhentos quilô-

metros de distância, para trabalhar.

O diálogo:
— Venho despedir-me da senhora. Vou para Salvador amanhã.
— Não se vá, minha filha, não se vá. Quem irá tomar conta de suas roupinhas? (cho-

rando)
O sentimento da menina:
— Roupas estão no último grau das minhas importâncias...
 
Porém, importâncias transformam-se. Deixam de ser. Passam a existir. 
Também elas transformaram a menina.
Passou o tempo. 
 

A memória da menina:
Olhos apertadinhos, vivazes. De quem a amou, profundamente. Dando de si, possível 

e melhor: roupinhas lavadas.

Amadurecer 
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Laura Ondina Urbano de Sousa Darze
SJBA

Só... Mente para retratar
O que fotos ou filmes não revelam
Lá...
Mistura de magia e beleza
Coisas da natureza
Poema típico de canção

Pratinha de ouro
Gélida água aquecendo emoção
Doce lapa
Engorda minh’alma
Dieta de coração
Pingos de água esculpindo surpresas
Mistura de magia e beleza
Coisas da natureza
Rima rica de emoção

Íngreme subida
Desafia nosso fôlego
À altura de risco, tensão
Desenhando bela paisagem
Encoraja nossos passos
Medonha cachoeira
Fumaça de água, sem poluição

Lencóis...
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Hidrocor azul
Gruta anil
Quem a pintou
Pincelou com paixão cristalina tela
E com sede de artista
Decorou nossa visão

Água de queda
Levanta disposição
Quem se banha em suas águas
Está são
Primavera, forte cachoeira
Florescem desejos
Germinam poros de sedução

Com eira e beira, ribeirão
Escorregam receios
Mergulhos de sensação
Mistura de magia e beleza
Coisas da natureza
Impulsos molhados de canção

Postais humanos, lendas vivas
Tempero de carinho
Sabor de bem-tratar
Deco, joaninha
Quem os conhece, jamais esquece
E tem fome de voltar

A quem fez tudo isso, agradeço
Pelo que vi, que vivi
Por relaxar, por rir
Porque te penso
Acordada, no meu sono encantada
Coberta de sonhos — lencóis!
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Lauridia Cavalcante da Silva e Souza
SJAC

Aborto

Filho, por que não tê-lo?
Tempo, trabalho, dinheiro, amor. 
Ou seria desamor?
Motivos inúmeros justificam o aborto do sonho de ter um filho. 

Às vezes uma surpresa. 
Em outras, uma aflição.
Aborto, saída para muitos.
Nascimento, desejo de outro tanto.

Primeiro o amor insensato, sem proteção.
Depois a mudança física, 
Anunciando o que está por vir.
Ou não chegará a ser? 

Criança, ser indefeso.
Ainda em formação ver-se rejeitado.
Expulso de seu abrigo natural.

Drogas ou instrumentos, 
Tudo o aflige.
A hora é chegada, não o permitirão nascer.

Ainda que por poucas horas,
Sobreviver é o único desejo.
Desejo de se ver nos olhos da mulher que o gerou.

Gerou, mas não o deseja.
O amor não é recíproco. 
Enquanto isso, aquele ser indefeso usufrui do abrigo, 
Abrigo que nada protege.

56



A frieza impera, 
O abrigo já não existe.
Agora o vazio.
O sonho de nascer acabou. 

Silêncio

Silêncio e nada mais.
Sequer uma palavra, 
Um gesto talvez.

Amanhece.
Ouve-se apenas o cantar dos pássaros.
O silêncio ainda impera.
Os pensamentos não querem calar.

Mas o que dizer do que não foi dito?
Outra oportunidade? Talvez. Não sei.
Melhor calar. 

O silêncio alimenta a alma, alegra o coração.
Permite voar além da imaginação.
Quebra barreiras, domina a razão,
Permite ao sonhador, simplemente, sonhar.
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Luciana Bezerra de Carvalho
SJBA

Poema para Luíza

Ah milagre de Deus:
Fazer um ser surgir de outro!
Filhos, filhos...
Melhor tê-los!

Porque somente eles preenchem o vazio
Que a gente traz desde que nasce,
Somente eles estão sempre conosco
Mesmo que não estejam.

Melhor ocupar a solidão com barulho,
Com choro, com correria,
Melhor ver aquele sorriso de corpo inteiro,
A boca aberta, mostrando os dentes,
Sem os freios que, amiúde, o mundo nos impõe.

Melhor sentir aquele beijo inocente,
Melhor ouvir as primeiras palavras:
Erradas, mas tão belas porque erradas,
Melhor sentir aquele abraço de pernas e braços
E aquela presença sem pretensão de futuro.

Melhor chegar depois de um dia de trabalho
E saber que alguém ansiosamente nos espera,
E então podemos dizer “Eu te amo”,
Sem medo da precisão do que se está dizendo

Por ser este o mais sublime amor
Que nem todas as palavras juntas
Conseguiriam conter.
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Os bem-te-vis

Os bem-te-vis continuam cantando
Não importa o que aconteça.
Então por que não cantamos?
Por que nossos olhos ficam aguados na tristeza?
Por que o coração aperta
E há uma sensação de desamparo
Onde havia um amor florescendo?

Quero ser como os bem-te-vis
E cantar hoje que estou triste
E cantar amanhã
E cantar todos os dias em que eu persista
Apesar de toda a dor.

As minhas primeiras rosas
(A Paulo Cirino de Carvalho)

No dia em que meu pai morreu
Eu pensei que o mundo chorava
Porque chovia
E tudo ficara mais triste para mim.

Como é doloroso aludir a isso agora
Que também chove!
Doloroso e estranho...

Como me doía dizer
“Meu pai faleceu”
A cada pessoa que não sabia,
Como se o punhal já cravado
Penetrasse-me o peito cada vez mais.
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Jurei a mim mesma
Que não olharia o cadáver:
Enquanto houvera vida eu lutei,
Presenciara estoicamente o seu sofrimento,
Sofrera junto o quanto pudera.
Mas, morto!!
Não olharia.

Contudo não resisti
Meu ímpeto só foi vê-lo
Ver como estava...

Ah ilusão da carne!
Ali dentro não ia nada!
Pra onde fora aquela energia que o animava
E o fazia tão amado?
Onde o meu porto seguro,
O meu conselheiro de todas as horas?

Pai, perdoa-me esta fraqueza de estar chorando agora,
Agora que te livraste deste invólucro medíocre
Que tanto nos faz padecer,
Não quero que sofras por me veres chorar,
Mas é que dói demais...

Tudo que sofri por ver-te lutar tanto
Precisa jorrar dos meus olhos,
Convulsivamente.
Toda a agonia que presenciei
Tem que sair algum dia
De alguma maneira.

Que este dia seja hoje
Porque também chove,
Suplico à chuva que me lave as faces
E, se possível, a alma
Enquanto lembro o perfume de rosas
Que delicadamente me mandaste
No dia em que partiste...
Tinham que vir de ti, pai,
As minhas primeiras rosas.
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Luciane dos Santos Bezerra
TRF 1ª Região

Na meia idade e ainda imatura?
O medo de se revelar circunda a vida?
Tantas cicatrizes de uma batalha dura
Entre o eu autossuficiente e a frágil desprotegida.

Ser suave e doce não é senão loucura
Num mundo que nos exige ser atrevida?
Disfarçar a insegurança com uma armadura.
Revestir-se de músculos, ser destemida.

Peitar o cotidiano, só com bravura
Ante as vicissitudes, ser criativa
É multifacetada essa criatura
Como se multiplica e é pró-ativa!

Do belo me afastei e da candura
A dor me parecia ser merecida
Foi-se de mim minha essência, alma pura
Deixando-me inerte e desvanecida.

Porém, eu não me abato com agrura
Ao contrário, ergo-me fortalecida.
O feminino é belo, é forte, é cura
Resisto e não me dou por vencida.

Meia idade feminina
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Do que vivi eu tenho a fatura
E não esqueço de ser agradecida
Por uma alma que não cabe na estatura,
Pelo desejo de amar e ser evoluída.

O meu cabelo do rosto a moldura
Enfeita o que de mim se exterioriza
Meu ser inspira o homem à postura
Viril, forte e que se valoriza.

Não é com pressa que se faz a ruptura
Com os costumes e ideias imperativas
Cabe a nós, mulheres, o combate à ditadura
Conquistar o pleno ser e prosperar na vida.

Por ora, afasta-se a noite escura
E rompe o sol do dia pra nossa lida
Construir um mundo com a doçura
E com delicadeza gerar a vida. 
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Lusia Maria César da Silva
TRF 1ª Região

63

Caminhando no alvorecer

No céu, as cores começam despontar trazendo a certeza de um novo dia.
O sol vai despertando sem percebermos e aos poucos vai aquecendo a 
atmosfera matinal.
A lua e as estrelas permanecem à minha vista brilhando por mais um 
tempo.
Apesar da aridez do solo caminho com segurança a passos largos.

A relva rala e seca vai se dissolvendo a cada pisada

O vento sopra fazendo curvas e carrega o que de 
mais leve encontra.

Inevitavelmente a poeira se espalha e passeia por 
todo lado.
A calçada mal cuidada e suja é motivo de tropeço, 
mas não desanimo, sigo em frente.

As folhas secas caídas das árvores se amontoam e se espa-
lham formando um tapete macio.
Tem árvore que já caiu a última folha e a última pluma da bar-
riguda faz seu percurso dançando e ziguezagueando conforme 
a intensidade do vento.

A beira da calçada parece uma camada de neve.
Mesmo assim ainda se vê ipês coloridos pelo caminho e campos de 

flores pelo chão.
Respiro profundamente mergulhando no ar puro da manhã fria.
Não estou só...
Do alto das árvores vejo lindos pássaros que apesar do seco e inóspito ambiente 
aguardam alegremente a primavera fazendo seus ninhos, brincando, cortejando, 

assobiando e cantando suas lindas e delicadas canções.

Nesta festa toda uma ou outra árvore já sugou das profun-
dezas do solo os últimos recursos de água e fez brotar 

as primeiras e pequeninas folhas verdes pelo milagre 
do recomeçar.

Brasília, 03/09/2010
Lusia 



Manoela de Araújo Rocha
SJBA

Seu corpo estava quente, o suor escorria levemente em sua testa. Por mais que se reviras-
se na cama, o sono tardava a manifestar-se. Não que estivesse tão intranquila, mas aquela 
notícia dava-lhe um estremecer de alma, um novo sentido. Agora sua vida se repartiria em 
duas, não mais estaria sozinha nos pensamentos, não mais invejaria outras barrigas que 
bailassem nas ruas, pois carregava também o seu sentido, a sua semente.

Os eventos que a levaram a esse estado não tinham importância, porque, agora, teria 
sempre um futuro, continuaria fora de si, estaria propagada em muitos espaços e viveria 
em outras gerações. As feridas estavam cicatrizando ao passo que o bálsamo se expandia 
em seu ventre. Era a alegria sutil de um cheiro de rosas, o afago gentil de mãozinhas ainda 
sendo formadas.

Seu coração já o amava, mesmo que ainda fosse inominado e assexuado. Ele era 
a expressão pura da obra transcendental, a promessa de vários caminhos novos em um 
pontinho que desponta.

Não deixava de sentir o leve vazio dos humanos, mas saborear a esperança — esse 
alimento espiritual que nos faz dar um passo quando as neblinas parecem ter derrotado o 
sol. Só a renovação da vida pode conceder esse brilho especial aos olhos e vertê-los em 
estrelas umedecidas de alegria. Não tinha o desespero como amigo, porque seu sonho se 
sonhava a cada dia.

Os enjoos diminuíam à medida que aprendia a dividir seu alimento, seu sangue, sua 
companhia. Talvez pudesse eternizar esse sentimento, mas, em todos os dias, experimen-
tava novos desejos, novas manias. Vivia o capricho de ser mãe, o presente de Deus aos 
homens, o sinal de que a vida ressurge, mesmo que de uma dor tormentosa, mesmo que 
de um alívio banal.

Horizonte
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A alma talvez ganhe mais massa que o próprio corpo ou talvez o corpo se encha de 
um material fantasmagórico que lhe concede uma leveza improvável. Tudo era novidade, 
tudo era um medo discreto e um ânimo sem origem.

É o estado de quem é tocada pelo mágico, de quem pôde inventar-se e reconstruir-se 
nesta oportunidade. Qual seria o tamanho dos pequenos pés? E os cabelos? Será que vai 
parecer um vulcão a destruir a casa? Será talvez discreto e enigmático, levemente lacri-
moso? Certamente sorrirá todos os dias, certamente...

Ele é a incógnita mais amada, a dúvida que causa mais satisfação que dor, é o hori-
zonte encoberto que desperta arte no pensar e calor no sentir.

Já está quase dormindo. O suor leve secou em sua testa, a noite já produz o efeito 
sonífero. Dorme tranquila, porque respira duas vidas, porque Deus se encorpou suavemente 
em sua existência e soprou os bons ventos da mudança.
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Márcia Tominaga
SJDF

Em outubro de 2002 descobri, com muita alegria, que estava grávida. Este seria o segundo 
filho, ou filha, que viria para fazer companhia ao irmãozinho, que, nesta época, contava 
pouco menos que dois anos. Tudo estava indo bem, até que, antes do Natal daquele ano, 
em um exame de rotina, descobrimos que o nosso bebê não possuía a calota craniana 
bem formada, ou seja, ele tinha "acrania" e o osso do crânio, não tendo se formado ade-
quadamente, deixou o topo da cabeça "aberto". Fomos informados que o fato de a cabeça 
estar aberta, faria com que o líquido amniótico atacasse diretamente o cérebro do bebê, 
desembocando em um quadro chamado "anencefalia", e, dentro deste contexto, a perspec-
tiva de vida seria: viver até uma hora após o nascimento; se ultrapassada a primeira hora, 
viver até um dia; se ultrapassado o primeiro dia, viver até uma semana; se ultrapassada 
a primeira semana, viver até um mês e, com muita sorte, se ultrapassado o primeiro mês, 
viver até um ano.

Grande foi o nosso espanto! Quando o médico começou a informar qual seria o 
procedimento legal para a realização do aborto, caso desejássemos, eu o interrompi e fui 
perguntando: "Doutor, eu corro risco de vida?". E o médico respondeu: "Pelo fato de o bebê 
ter esta anomalia, não. Algumas situações podem ocorrer, como, por exemplo, o aumento 
do líquido amniótico, mas isto pode ser contornado com os recursos dos quais dispomos 
hoje." A minha resposta veio pronta: "Então, Doutor, este bebê vai nascer!".

E assim se seguiu. A gestação transcorreu bem, sem maiores percalços. Eu seguia a 
rotina diária de qualquer mulher que tem casa, marido, filho e trabalho externo, e, sempre 
que me perguntavam como ia a gravidez, eu respondia que estava indo bem (sim, dentro 
de todo o contexto, a gestação estava indo bem), se estranhos me abordavam, questionan-
do se seria menino ou menina, quantos meses, etc... eu sempre respondia com um sorriso, 
que era um menino, que estava com "x" semanas. Apesar de estar vivendo tempos difíceis, 

O anencéfalo tem direito a vida?   
É um filho também?
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eu me esforçava em tornar a situação um pouco mais leve e evitava causar preocupação 
desnecessária nas pessoas ao meu redor, especialmente, no meu marido.

Após o diagnóstico, procuramos informações junto a outros médicos; pesquisamos 
muito na internet sobre o tema; contatamos outros pais que também passaram por esta 
situação, em busca de informações sobre a anencefalia e sobre uma possível cura. Des-
cobrimos que a Medicina, no estágio evolutivo em que se encontra, nada pode fazer para 
reverter este diagnóstico. Descobrimos que a mulher em idade fértil deve tomar 5 mg 
diárias de Ácido Fólico, o que reduz em mais da metade a chance de se gerar um bebê 
com má-formação do tubo neural (a anencefalia é apenas uma de outras más formações 
possíveis, como, por exemplo, a espinha bífida). Descobrimos que muitas mulheres que 
passam por igual situação não têm acesso a informações corretas e acabam por realizar 
o aborto. Eu mesma fiquei espantada por nunca ter visto uma campanha oficial sequer, 
voltada para a orientação das mulheres quanto à importância preventiva do ácido fólico 
em uma futura gestação!

Felipe nasceu de parto normal, no ano de 2003 e viveu vinte minutos. A experiência 
de termos tido este filho muito amado enriqueceu nossas vidas, fortaleceu nosso senso de 
respeito ao próximo e da importância da família, e, hoje, somos confortados pelo sentimen-
to de termos feito o que era correto. Quanto vale a vida de um filho? Tudo aquilo que um 
pai e uma mãe puderem fazer para preservá-la.
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Maria Conceição da Cruz
SJMG

A1 ntes, muito antes, quando a história “do Pará” ainda 
N ão era contada, Major Fidelis, seu bisavô,
T ornava-se um marco fundamental:
O seu exemplo de retidão e inteireza a todos cativava. Depois,

“N iêta”, com seu jeitinho acolhedor e “Firmianinho”,
I nesquecíveis, trouxeram ao mundo Leninha, Arnaldo, José Anatólio — 
O s que agora na presença de

D eus se encontram: trouxeram também Rosa Mírian, Maria Helena
E Mário César, Celso Magno e... ANTÔNIO. Quem

P oderia imaginar que Torneiros, povoado situado
Às margens do Rio São João, se imortalizaria, graças à 
D edicação de uma criancinha franzina? Não há
U m que não mencione as anotações nos livros, o esforço,
A incansável busca:

R evisor, Assessor, Procurador, Ministro... Pará, BH, Rio, Brasília.
I ncontáveis horas de estudo, de determinação. E uma 
B ondade sem fim. O “Tonho da Niêta”— seu carinho para com os pais 
E para com os irmãos — jamais poderá ser esquecido. Com certeza, 
I luminará o caminho de tantos outros jovens o seu estilo de ser. 
R elembrando o bisavô, parte de nossa história,
O seu nome fará — eternamente — pois!

1 Acróstico: ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, medalha “Hélio Costa”, em 08/12/1998, conferida em Pará de Minas, pelo 
TJMG, pelos bons serviços prestados ao Judiciário.

Texto 1

Eternamente
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Texto 2

Etapas

V acilante o tempo passei. A simples
I deia de morrer me causava náuseas. Mas
D e nada adianta fugir. Tanto
A vida, quanto a

M orte, são sábias e têm seus ápices. Nada
O bsta estas grandes forças. No duelo do dia a dia, ambas
R enascem a cada instante. Árdua batalha se
T rava. Ser matéria... Ser matéria e espírito... ou ser
E spírito, apenas?

Texto 3

Simbologia 2 

A humanidade caminha dentre sonhos,
L ágrimas, Verdades e ilusões.
F abrica símbolos, imagens, letras.
A lcança espaços e distâncias exteriores inimagináveis. Conhece
B eta,  alfa, ômega e mais. Muito mais! Olhando para o alto
E sentindo a essência de ser, fica a se perguntar: será preciso
T anto para entender que 
O uno é igual ao Todo?

2 Acróstico: ALFABETO.
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Maria de Fátima Oliveira Ornelas
TRF 1ª Região

Qual o significado da palavra berço?

Pertencer a uma família rica? (ter nascido em berço de ouro?)
Ter uma boa educação dada pelos pais ou por quem nos criou?

E quem perdeu a mãe aos cinco anos de idade, gerado de pais pobres, teria o tal berço?

Minha mãe faleceu aos 33 anos, tendo adoecido quando eu ainda era um bebê.

Meu pai ficou viúvo aos 36 anos ficando com seis filhas mulheres e um homem.
Com certeza não estava preparado para aquela missão, deixou muito a desejar, jovem ain-
da, muito entusiasmado com os encantos femininos, trocou os filhos por esses encantos.

Eu era a caçula dos sete filhos, cinco anos de idade, a mais velha com 18 anos, morávamos 
em uma chácara.
Das minhas quatro irmãs mais velhas, três foram trabalhar em casas de famílias e assim 
teriam onde morar, uma era doente. Os três mais novos, dentre eles, eu, perambularam 
entre casa de amigos, madrasta; minhas duas irmãs mais velhas casaram-se dois, três anos 
depois do falecimento de minha mãe, por vezes morávamos com uma delas.
Dos 13 aos 15 anos trabalhei e morei na casa de alguma família.

Minha mãe ficou sabendo do seu pouco tempo de vida e no seu imenso amor, se fez de 
forte com os 36 quilos que lhe restavam e usou de toda sua sabedoria.
Reunia os sete filhos todas as vezes que tinha oportunidade, geralmente nos finais de se-
mana, quando estavam todos em casa, fechava a portinhola do nosso humilde rancho de 

Berço é amor
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palha, lia um trecho da Bíblia e rezava conosco um terço, em seguida profetizava:
“sei que vou morrer, mas, vocês vão me prometer, vocês vão trabalhar sempre, nunca vão 
roubar, todo trabalho é digno, seja ele qual for, irão à missa todos os domingos, nunca vão 
beber, nem fumar, vão casar puras (virgens) porque, para uma mulher casar de véu e gri-
nalda, é preciso ser pura, assim como Nossa Senhora.
Seu pai vai abandonar vocês, como já faz hoje que eu sou doente, vivam um caminho cor-
reto, eu, onde estiver estarei olhando por vocês”...

...dentre muitas outras lições que recebi dela, estas são as mais importantes, porque são as 
que me lembro e que ficaram cravadas no meu cérebro para todo e sempre.
Com apenas cinco anos e meio prestava atenção em cada palavra dita por ela, como se 
tivesse recebendo um tesouro, “e estava”.
Cresci, acreditando que minha mãe olhava tudo que eu fazia e que não poderia fazer nada 
de errado para não contrariá-la.
Tive forças para lutar, começar fazer alguns trabalhos com nove anos de idade, trabalhar 
com carteira registrada a partir dos 13, morar sozinha aos quinze, casar aos dezoito (vir-
gem) e de véu e grinalda, e... Julgava que sabia tudo para levar a vida em frente.

Hoje, com meus 53 anos, servidora do TRF 1ª Região, com minhas irmãs também servido-
ras públicas, olho para trás e posso entender o sentido da palavra berço, porque sei que 
tive o mais sublime deles, o mais largo, o mais alto, o mais bonito, o mais rico: o berço dado 
por minha mãe na sua fragilidade agigantada pelo maior dos amores “o amor de mãe”.

Assino: apenas mais uma história.
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Maura Gomes de Carvalho
TRF 1ª Região

Dar crédito é acreditar, é incentivar. Normalmente, quando se pensa em pessoas que 
incentivam, que elevam, vem em nossa mente pais, tios, professores ou outras pessoas 
experientes que tentam mostrar caminhos para aqueles que buscam oportunidades de 
crescer e vencer na vida.

Minha história é um pouco diferente. Nascida e criada em Minas Gerais, filha de pais 
pobres, só tive oportunidade de fazer um curso superior depois de casada, trabalhando em 
Brasília, já com 32 anos e grávida de minha segunda filha.

Talvez aí esteja a explicação de tudo...
Enquanto após um dia exaustivo de trabalho, eu ia para a faculdade, de carona ou 

de ônibus, buscar a realização de um sonho, crescia dentro de mim a pessoa que um dia 
acreditaria tanto em meu potencial que se tornaria a alavanca que transformou minha vida 
para melhor.

Durante 25 anos, como professora, exerci vários cargos na Secretaria de Educação 
do Governo do Distrito Federal e, decorrido o prazo exigido para aposentadoria, encerrei 
minha carreira para dar assistência ao meu esposo que, em decorrência de sérios proble-
mas de saúde, exigia minha presença e meus cuidados.

Entretanto, sempre reservei uma fatia de meu tempo para ler, atualizar meus conhe-
cimentos e, principalmente, pela força do exemplo, estimular minhas três filhas a buscarem 
o caminho do estudo e do trabalho.

Após alguns revezes financeiros ocasionados pela perda de cargo do meu esposo, 
pois ambos ficamos por dois anos à mercê da mísera aposentadoria do INSS, eis que mi-
nha filha Etiene, já com 22 anos e servidora concursada (Técnica Judiciária) deste Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, chega em casa com uma proposta de solução inesperada.

Ao apresentar-me o edital de um concurso para Analista Judiciária para o mesmo 
Tribunal onde trabalhava, ela também me ajudou a vislumbrar nova oportunidade de su-

Uma história de amor e de recomeço
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cesso profissional. Apesar de aposentada há mais de uma década, pois eu já estava com 
54 anos, aquela jovem acreditou em mim...

Foi a sua fé inabalável em minha competência e a sua disponibilidade em também se 
inscrever para dar-me a força necessária para enfrentar a grande batalha de um concurso 
público, de nível superior, que apresentava apenas 9 vagas, que sustentaram os três meses 
de estudos diários, na esperança de me consagrar vencedora.

Juntas fizemos o concurso: fui aprovada e ela, infelizmente, não logrou êxito naquela 
oportunidade. Porém, a sua alegria em ver meu sucesso dissipou qualquer resquício de 
tristeza em não ascender em sua carreira no Poder Judiciário. Teríamos, a partir dali, a 
possibilidade de nos tornarmos colegas de trabalho.

Quatro anos se passaram e nada. O prazo do concurso (dois anos, prorrogados por 
mais dois anos) se extinguia lentamente...

No mês de setembro de 2000 meu marido faleceu e com ele quase enterrei meus 
sonhos e esperanças de uma vida melhor.

Entretanto, mais uma vez a bondade de Deus se personificou e, no dia do aniversário 
de minha filha, dia 9 de novembro do mesmo ano, quem ganhou um grande presente fui 
eu.

Imensamente feliz ela apresentou-me a publicação da convocação de meu nome para 
o cargo ansiosamente esperado. A partir daquela data eu teria 30 dias para tomar posse 
de uma nova vida.

Decorridos 11 anos daquele fato, ainda hoje sinto quão importante é acreditar em 
alguém e nas suas potencialidades.

Tenho com minhas três filhas, mulheres guerreiras como eu, uma convivência familiar 
pautada na união, no respeito, na amizade e na reciprocidade.

Recentemente, estimulada por parentes e amigos terminei um curso de Pós-Gradu-
ação virtual que me ajudou a compreender que não existem limites para quem também 
acredita em si mesma.

Agradeço a todos que me incentivaram, principalmente à minha filha do meio, que foi 
o principal motivo de minha transformação profissional e, consequentemente, da melhoria 
de minha qualidade de vida.

Hoje, com 69 anos, encerro a minha carreira formal no Poder Judiciário, com a cons-
ciência de que desempenhei com muita responsabilidade e dedicação todas as tarefas que 
me foram atribuídas.

Levo desta Casa boas recordações e grandes amizades.
Tento repassar às minhas filhas e a todos que convivem comigo muita alegria, otimis-

mo e prazer em trabalhar e servir, pois da vida a gente nunca se aposenta.

Brasília-DF, 5 de março de 2012.
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Selma Bezerra de Melo
SJGO

Eu tinha doze anos quando criei na minha cabeça a Kazacuncê Artesanatos.

Participo de um trabalho voluntário e como faço artesanato no final do ano fiz um 
bazar.

Tenho o blog infanciamissionariagoiania.blogspot.com onde falo sobre todas as ativi-
dades desenvolvidas pela equipe.

O ano passado também trabalhei com o xadrez.

Mas o caso mais interessante que tive foi uma visita ao Hospital Araújo Jorge.
Chorei muito e achei que não fosse dar conta de fazer a visita.
Pensei no meu íntimo que seria mais um fracasso.
A adolescente de 12 anos tinha câncer nos olhos.
Quando olhávamos para ela achávamos que os olhos dela iam pular do rosto.
Algumas missionárias não deram conta de efetivar a visita.
Aos poucos fui conversando e descobri que gostava de bordar.
Depois consegui fazer a visita várias vezes.
Fiquei contente em vencer este desafio.
Problemas como este ninguém quer trabalhar, mas se a pessoa tivesse um saco de 

dinheiro muitas pessoas estariam envolvidas com o problema.

Trabalho voluntário
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Socorrita Santos Rufino
SJPI

Texto 1

Morte e Vida: extremos interligados

Há momentos em que a vida se transforma em fardo pesado e passamos construir um 
verdadeiro vale de lágrimas.  

É exatamente nesse tempo em que tudo parece frio, sem graça, sem brilho, sem cor...  
sem vida.

Várias circunstâncias da vida humana, que às vezes surgem até inesperadamente, 
levam-nos a fazer da nossa vida um tempo de fardo pesado, de “vale de lágrimas”...: um 
acidente trágico, um assalto brutal, um sequestro impiedoso, uma doença maligna, uma 
traição, uma decepção, a viagem para a eternidade de uma pessoa querida... são tantas 
as circunstâncias...  

O fato é que, QUANDO ESSE TEMPO SE PLANTA NA NOSSA EXISTÊNCIA, AS LÁGRI-
MAS ROLAM A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR. Seja pela solidão nas caladas 
da noite, pela dor incontrolável, pela fome insustentável, pela saudade insubstituível, pelo 
vazio da alma, pela segurança abalada, pela esperança não realizada... seja pelo que for...   
as lágrimas rolam. 

E é exatamente durante esse tempo que precisamos APRENDER A ABRIR ESPAÇO 
EM NOSSO CORAÇÃO, PARA UMA ESPERANÇA QUE NÃO FALHA, PARA UMA LUZ QUE 
NÃO SE APAGA, PARA UMA FONTE QUE NÃO SECA NUNCA... CRISTO!

É necessário acreditar e deixar crescer em nosso coração SOMENTE a certeza de 
que sempre haverá uma porta que não se fecha nunca. É necessário que a gente abra os 
olhos para enxergar um amanhecer com sol claro, dia límpido e belo a surgir no horizonte 
sem fim.

Não devemos dar espaço para que o desespero faça morada em nossa vida. Quão 
mais belo é o sorriso!... 

É necessário deixar florir no coração somente a confiança e a certeza de que Deus 
nos criou para a felicidade sem fim. 
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Tanto a vida, como a morte corporal, é parte de um todo e assim a mesma morte que 
nos faz triste pela perda... deve nos fazer alegres pelo encontro. São extremos que estão 
tão ligados que não dá para dissociar. 

Em tudo há morte e vida.  
E a morte, com certeza, provoca lágrimas, mas Cristo as enxuga. E em Cristo está a 

vida. Em Cristo maior é a vida.  
Ele chorou para que a gente pudesse sempre sorrir. 
ELE ESTÁ VIVO PARA QUE A GENTE POSSA VIVER PARA SEMPRE: AQUI, OU DO OU-

TRO LADO DO CAMINHO.   

Socorrita – 22/02/2012

Texto 2

O jardineiro e a roseira
Uma reflexão para a vida

Existia um Jardineiro que, em um jardim, cultivava uma frondosa Roseira e ambos — Jar-
dineiro e Roseira — eram felizes; felizes mesmo. Tudo era muito bom. De forma que, vinha 
a tempestade, o vento, o calor queimante do sol... mas nada, nada mesmo os destruía, já 
que JUNTOS resistam firmemente.

O tempo começou a correr diferente (para quem?) e... o Jardineiro começou, na 
realidade, a relaxar com a Roseira que pouco a pouco se enfraquecia (MORRIA, É BEM 
VERDADE).

O Jardineiro muito centrado em si, em sua arrogância, só sabia dizer que não en-
tendia o motivo do estado da Roseira. Em seus argumentos enumerava: que a regava 
diariamente; que estava sempre com ela; que cortava as suas folhas e galhos secos para 
deixá-la sempre bela; que adubava o seu tronco com adubos de excelente qualidade e que 
só utilizava inseticida o estritamente necessário e indispensável à sua defesa em face dos 
predadores do mundo. 

Nada adiantava. 
A Roseira continuava enfraquecida. Fraquinha... fraquinha e ficando a cada dia mais 

feinha. (Pobre Roseira!)
E o Jardineiro dizia de sua importância — da Roseira, é claro — para Ele, para as 

salas da patroa (as salas ficam ainda mais bonitas quando enfeitadas com as flores da 
roseira)... 
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Mesmo assim, a Roseira continuava enfraquecida. Morria a cada dia de tristeza e de 
dor. (— Ai que dor!) 

O fato é que cada vez menos o Jardineiro punha o coração naquilo que fazia e dizia. 
Tudo soava mais como um tremendo ritual repetitivo e quase automático, mecânico mesmo.

E assim, a Roseira se ia... (Ooohh!!!)
O Jardineiro não parava para ver o que realmente havia acontecido com Ele... com a 

Roseira. Sua preocupação estava centrada no que Ele fazia e nunca, no que Ele deixava 
de fazer.

E a Roseira precisava de sol, de neblina, de água... de cuidados especiais, isso é bem 
verdade, mas... precisava mesmo e principalmente era de muito amor, de amor verdadeiro.

É por isso que fazia falta à Roseira a pouca criatividade dispensada pelo Jardineiro no 
trato para com a mesma. Era triste ver e sentir a pouca vida, o pouco sentimentalismo com 
que o Jardineiro tratava a “SUA ROSEIRA”. De forma que, gestos simples, desprezíveis aos 
olhos do Jardineiro, eram indispensáveis à vida de “Sua Roseira”. (O Jardineiro esqueceu-
-se disso ao se enveredar pelos caminhos do mundo, da ilusão, do fantasioso, do “fácil”).  

Para a Roseira continuava vital que o “SEU JARDINEIRO” percebesse o quanto era 
ruim para Ela um galho seco esquecido pelo Jardineiro na Roseira. Como uma palavra sol-
ta ao vento... um gesto de fadiga... coisas que o jardineiro “nem se tocava” ao manifestar, 
eram perfeitamente percebíveis para a Roseira e lhe faziam muito mal.

E aconteceu, portanto, que quando se esperava que o Jardineiro viesse a “se tocar”... 
Ele “capou o gato” e abandonou a Roseira à mercê das intempéries da vida. E com isso a 
Roseira... morreu? (Oh!) Será? Ou se não, ficou doente e sem cura?

(...)
A Roseira...  continuará viva? E o Jardineiro?
Ah! O Jardineiro...
...
O que aconteceu com o Jardineiro e com a Roseira, não se sabe ao certo. 
Tudo isso aconteceu em um reino tão distante que o final do acontecido foi apagado 

pelo vento e pelo tempo. 
Será que foi? 
Não. Nunca se apagará? 
(Mas nunca é tão longe... tão distante...) 
Fica, então, a cargo da criatividade imaginativa de quem lê o destino de ambos, bem 

como a lição a ser aprendida: que as Roseiras e os Jardineiros que existem dentro de cada 
pessoa sejam mais bem emoldurados e trabalhados no dia a dia.
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Texto 3

O que eu sou?

O que eu sou é muito profundo: partes que nem mesmo sei dizer; apenas sinto.
Mas... o que eu sou?
Sei que sou um ser “especial, único”... profundamente perplexa diante do mundo e das 

pessoas que me cercam, embora, muitas vezes, sinto-me passiva, revoltada, triste ou até 
mesmo... indiferente.

Sou uma espécie rara; posso dizer que sou uma espécie rara em conformidade com 
o cosmo e em consonância com ele.

Minha energia flui e reflui e a vida pulsa indivisível em mim.
Muitas vezes me procuro (nem sempre me encontro). Outras... até que me encontro, 

porém, logo torno a me perder, chegando até a ficar assustada comigo mesma (que é 
isso?).

Quando sinto receio, medo, insegurança... busco o meu lado forte e me completo em 
um todo maior do que eu (Um todo bem maior mesmo).

Sinto a força que existe dentro de mim, mas, como uma criança rebelde, deixo às 
cegas que os impulsos me levem a caminhos que, serenamente, nunca os escolheria.

Desconheço-me uma, duas... mil vezes, mas, quando percebo aquela chama tênue, 
aquele frangalho de paz, agarro-me a ela e não quero mais perdê-la.

Só em mim posso ver as respostas, os objetos são inanimados e os outros não pos-
suem as respostas para as perguntas que formulei.

Apalpo a vida maravilhada e confesso, humildemente: amo a natureza com tudo de 
belo que ela possui e amo muito mais ao seu Criador que bondosamente tudo para mim 
doou.

Sou parte da terra, um átomo, uma célula e sou também parte do infinito que não se 
define.  Por isso, digo que sou um ser ilimitado, cheio de força, energia e paz!!! 

Não podia ser diferente, afinal, sou MULHER, feita a imagem e semelhança d’Ele!!! 
Meu maior bem. 
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Soraya Sousa de Albuquerque
SJDF

Deixa que eu saia às ruas
E descubra o mundo.
Deixa que eu mergulhe de cabeça
E vá até o fundo.
Deixa que eu me perca pela vida
E descubra o seu sentido.
Deixa-me sair em busca
Do sentimento esquecido.
Deixa-me viver,
Brincar,
Ser feliz...
Deixa-me querer
O que nunca quis...
Deixa-me viver em paz.
Ser apenas o que sou.
Nada mais...

Constatação

A tua boca que nunca beijei
É como o melhor vinho que ainda não provei.
É como a bela música que ainda não ouvi.
É como o lindo mar no qual não mergulhei...
O teu olhar que nunca fitei

Liberta-me
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É como a longa estrada que ainda não trilhei.
É como o horizonte que não pude ver.
É como a leve brisa que não senti passar...
A tua pele que nunca toquei
É como a bela rosa que não recebi.
É como o amor que ainda não fiz.
É como a pura água que ainda não bebi.
O teu coração no qual penetrei
É como um oásis no deserto da emoção.
É como a doce lágrima que não caiu.
É como um lindo sonho querendo ser real...

Tal qual...

Sou tal qual o vento
Forte e fraca
Suave e feroz
Venho e vou
Pelos caminhos da vida
E, por onde passo,
Deixo saudades...
Sou tal qual o mar
Inconstante e penetrante
Calma e exuberante
Tenho o poder de encantar
Cuidado, menino,
Muito cuidado ao me amar...
Sou tal qual a lua
Bonita e brilhante
Presente e distante
“Encanto a todos,
mas não sou de ninguém...”
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Suzana Beatriz Sena Teixeira Colen
SJMG

Meu pai sempre dizia que um bom café deveria ser como uma mulher: forte, quente e doce.
Apesar de não ser barista e de ter opinião calcada apenas nos sentidos mais elemen-

tares, acho que forte, quente e doce está de bom tamanho.
O tempo passou e, até hoje, além de me pegar repetindo a antiga frase, não tomo 

café frio em hipótese alguma, a famosa “água de batata” passou a ser inadmissível e o 
amargor (tão apreciado por quem entende dos sabores) é para mim verdadeiro suplício. 

Mas o que sempre me intrigou, de verdade, nessa assertiva, foi o conjunto que rascu-
nhava a mulher e criava o parâmetro para dizer sobre a bebida: nada mais, nada menos, 
que forte, quente e doce.

O tempo passou e tive a oportunidade de conhecer melhor as muitas mulheres que 
fizeram e fazem parte da minha vida. Todas encantadoramente desiguais em suas histórias 
de vida, profissões, tipos físicos, sonhos, dons, desejos, receios, vontades, gostos, preferên-
cias, intolerâncias e toda a gama das características que compõem cada uma das infinida-
des de mulheres únicas que há nesse mundo.

Depois de muito observar, fui obrigada a reconhecer-lhes as características comuns: 
a força, o calor e a doçura.

Mais me deixo envolver pelas mulheres que me cercam mais me encanto com essas 
três características amalgamadas na essência de cada uma delas.

A força delas está presente em absolutamente tudo. Não seria capaz de enumerar 
quantas delas (pensando apenas nas mais próximas) fizeram uma opção por si, apesar de 
todos os riscos e perdas que isso poderia representar. 

Elas simplesmente se deram conta do valor que possuíam e possuem e se lançaram 
na aventura de, sozinhas, criar os filhos, prover a casa, dar duro e se destacar no trabalho, 
estudar por pura fé nas oportunidades e em dias melhores, viajar a negócios ou por puro 
deleite, sair e viver a vida que estava esquecida em algum canto por esse mundo afora. 

Meu Pai, as Mulheres e o Café

81



A força aparece ainda em maiores proporções naquelas que foram pegas de surpre-
sa, não optaram pelo “por-si”, que lhes foi imposto pelo destino. Essas, desavisadas, que 
nem se sabiam donas de superpoderes, desconfiadas, talvez em razão do susto preparado 
pela vida, são insuperáveis nos mesmos propósitos daquelas que se lançaram na vida por 
opção, pela razão e pelo amor próprio. Do dia para a noite encontram, em si, o lugar em 
que estavam guardados (às vezes a sete chaves) a coragem, a determinação e todos os 
derivados que a força há de possuir, deles fazendo uso com maestria admirável. 

Tudo isso sem qualquer menoscabo daquelas que se valem de sua fortaleza na con-
dução dos destinos da família, no indomável ímpeto de agregar, no apoio incondicional aos 
filhos e companheiros, na busca da unidade e coesão dos objetivos daqueles que a têm 
como porto seguro, na busca incessante por se tornar melhor em tudo o que é e faz.

A quentura vem das entranhas. Algumas a querem, se orgulham dela e a proclamam 
em alto brado, outras até acreditam que sublimaram à volúpia e à luxúria e vivem real-
mente muito bem nesse faz de conta — porque a mulher é assim, possui uma capacidade 
de abstração que beira o incomensurável —, mas esse calor é parte inseparável de toda 
mulher. Está lá. Pode até estar adormecido, por qualquer razão imposta pela vida, mas 
sempre pronto para vir à tona, como lava de bom vulcão. 

A doçura é difusa, tem como alvo qualquer coisa ou pessoa que, de fato, necessite. Se 
manifesta como uma infinita capacidade de amar, de ouvir o outro, de se interessar, se dar, 
cuidar, ter sempre uma palavra para confortar, um gesto,um agrado. Uma mulher sempre 
tem algo a oferecer e simplesmente não acredita que só ela baste. “Eu estou aqui” não é 
frase que se ouça na boca de uma mulher. Ela tem que ter algo a oferecer: “Eu estou aqui 
e quero te falar uma coisa..., te fazer um carinho..., te ajudar com...; te trouxe um doce..., um 
afago, um...” 

Enfim, só agora entendi que a receita que meu pai tinha de cabeça não era de um 
bom café, era receita de mulher, de todas as mulheres do mundo!
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Tereza Medeiros
TRF 1ª Região

Amo-o tanto quanto
Amo o alvorecer,
O dia ensolarado, 
O pôr do sol,
O brilho das estrelas,
A chuva de mansinho,
O perfume das flores e 
O sorriso de uma criança.

Mergulho no brilho dos seus olhos castanhos
À procura de sua alma para dizer 
Que a amo também.
Amo o seu corpo moreno e
Sua voz suave carinhosa,
Que me faz vibrar de emoção e agradecer
A Deus por você existir!
E eu ser feliz!

Tereza G. D. Medeiros 

Amar
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