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Dedico este livro 
especialmente ao meu querido pai, 

Neoraldo Silverio Santos.



Olá, amigas e amigos queridos, vocês 
que chegam a este livro!

Espero que esteja tudo bem com vocês neste 
momento da pandemia do Coronavírus. E espero 
que fique cada vez melhor, a despeito do mundo, do 
sistema e atual estado de coisas caótico em que nos 
encontramos.

Mas será que alguma vez tudo esteve em paz lá fora? 
Será que, como humanidade, pudemos contar com 
tempos pacíficos? A resposta é óbvia: estivemos 
sempre em constante luta pela sobrevivência — 
material, mental, emocional, espiritual.

Momentos como este, em que um vírus assola 
a humanidade, nos tiram o chão firme debaixo 



de nossos pés. Só que o chão nunca foi firme, e a 
nossa realidade é a impermanência. Não existe 
estabilidade alguma lá fora, a gente só acreditou que 
havia (muitos sabemos desde cedo que isso nunca 
existiu). Somos agora confrontados com cenários 
ainda mais caóticos. Isso pode levar a sentir muito 
medo, ansiedade, pânico, depressão.

Talvez seja a hora de voltarmos ao pequeno mundo 
que nos rodeia, para dentro, para o alto. O que é que 
realmente importa nesta vida, o que é essencial?

Você podem se perguntar: “Mas quem é ela, e por 
que ela acha que pode ensinar algo?”

Eu não acho que posso ensinar ou guiar — eu venho 
fazer um convite. E venho trazer comigo todas as 
coisas que me salvaram nesta vida.

Ao longo do livro vocês vão saber um pouquinho 
da minha história, e que sou uma sobrevivente. 
Somos todos sobreviventes, não é? Meu histórico 
de vida foi um pouco atípico desde cedo, e tive que 
me virar com o que eu alcançava. Houve momentos 
em que eu não podia pensar “vou viver um dia de 
cada vez”. Dentro de mim, para conseguir dar conta 
do momento, decidi: “vou viver um minuto de cada 
vez”.

Não trago estratégias, nem técnicas, tampouco 
algo inovador. Antes de tudo será um lembrete, um 
resgate do que sempre esteve aqui, muito vivo, e 
tantas vezes passou despercebido, amortecido pela 



nossa correria. Venho sugerir um olhar para a poesia. 
Olhar através da poesia.

Não a poesia tal como é definida academicamente, 
como forma literária. Mas a Poesia que encontramos 
todos os dias, na vida, no cotidiano, nas pessoas, 
dentro de nós. A genuína beleza está em tudo, basta 
estar atento e relaxado ao mesmo tempo. Não falo 
de atenção plena nem de estado zen. Vamos pelo 
caminho da simplicidade aqui.

Olhar para o céu: os pássaros estão cantando?

Os carros ao longe podem ser um som reconfortante?

A luz do sol entra pelas frestas, pelas janelas, através 
das cortinas.

As árvores. Repare... São seres abençoados, 
companhias majestosas nas casas, nas ruas. Você já 
reparou com teu coração como são belas?

O vento, a brisa, a chuva. Elementos naturais que 
podem ser sentidos como sagrados... Nos trazem a 
mensagem de que estamos vivos e que o planeta 
em que vivemos é vivo e nos acolhe. Nas horas mais 
difíceis, uma brisa pode soar como alívio e o som da 
chuva lá fora embala nosso sono.

O cheiro do chá, do café, dos livros, de bolo assando! 
Sim, estamos aqui. Vamos um minuto de cada vez. 
Os nossos sentidos físicos podem nos trazer os mais 
belos presentes.



Falarei aqui de músicas, livros, autores, receitas de 
comidas... Também haverá alguns poemas meus.

Minha pretensão máxima, como mensageira e 
espírito livre, é chegar ao coração dos seres.

Vamos reencontrar um recém-nascido sentido da 
vida nas coisas mais simples e maravilhosas que 
sempre estiveram aqui nos fazendo um convite?





A Paz

*

Hoje eu entrei

No canto do sabiá

Pra sobreviver

*

Me afasto do mundo

E me aproximo da Terra

As árvores, o chão, o vento

A natureza me abraça

E me liberta

Só amor

*
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Esses são trechos de dois poemas meus, 
escritos em momentos diferentes. Em um 
momento muito conturbado de minha vida, 
tomei uma decisão radical. Afastar-me o máximo 
possível do mundo, mesmo transitando nele. 
Fiz isso me conectando o máximo que pude 
com a natureza. Mas não foi deixando tudo 
para trás e buscando um refúgio em algum 
lugar de natureza paradisíaca, longe de tudo. 
Não. Foi no quintal da minha casa mesmo. 
Onde, em um abençoado dia de 2012, alcancei 
um estado de paz profunda e absoluta, a que 
se seguiu a impressão de um derretimento 
cerebral na cor dourada. Descrevendo assim 
é engraçado e estranho; foi como meus 
olhos de dentro enxergaram. Mas foi uma paz 
realmente absoluta, de maneira que eu nunca 
havia sonhado sentir, mesmo tendo durado 
poucos minutos. E a paz sempre foi a minha 
grande busca pessoal. Só que eu não vim 
aqui para falar de mim, apenas vou usar essas 
introduções para que fique claro o motivo da 
minha sugestão. Pode ser uma possibilidade 
de caminho para alguém!
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É Possível! (parte 1)

Vá a algum lugar onde possa ficar sozinho, de 
maneira que não fique preocupado com alguém te 
observando.

Pode ser um cantinho em um quintal ou jardim... 
Uma varanda de apartamento, uma janela.

Se aconchegue de alguma forma, sentando ou 
deitando na grama, no chão, um banco, uma cadeira, 
como for possível.

Sei que você pode estar preocupado ou bem 
ansioso, mas se você puder se permitir um momento 
de despreocupação de apenas dez minutos, isso 
seria muito bom. É claro que não decidimos assim, 
“vou parar de me preocupar”. Como boa ansiosa 
que sempre fui, sei que não é nada disso.

Então, como ensinam os budistas e os iogues, 
apenas respire.

Te diria para não se preocupar muito com a 
respiração, fazendo contagens, formas de inspirar e 
expirar, enfim. Respire do teu jeito, com a intenção 
de sentir calma e paz.

E então apenas preste atenção ao som da natureza. 
Mesmo que haja barulhos, carros, pessoas falando 
em outros lugares, músicas de vizinhos. Você vai 
conseguir prestar atenção ao som da natureza.
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Pássaros, o vento, a brisa, a chuva...

Se não houver nada que você possa ouvir, pense no 
que você pode ver! Sempre há um pedaço de céu 
para olharmos. Quando não há, nós imaginamos. 
Nessa hora eu não sugeriria colocar música nos 
ouvidos. Pois a mágica acontecerá através de um 
silêncio alcançado...

Então, com o foco em algo natural... Permita-se 
ser encantado por isso... Permita que a Mãe Terra 
te acolha... Te asseguro que ela é uma grande e 
generosa Mãe.

Ela te acolhe com esses sons e essas imagens em 
que você põe tua atenção...

Você se deixa embalar, respirando calmamente... 
Pensamentos no seu vaivém constante e atribulado... 
Você não está neste momento disponível para eles, 
não siga nenhuma linha, são como iscas mentais as 
quais você não está a fim no momento. Respirando, 
prestando uma atenção suave no que vê, ouve... 
Feche teus olhos e continue prestando atenção a 
algo belo... Teu coração pulsando, o som da tua 
respiração... Deixe-se levar através de sensações 
boas, mesmo que haja dores ou desconforto... 
Certamente há algo bom que pode sentir em teu 
próprio corpo.

Pode tocar com uma palma da mão em teu coração, 
e a outra em teu abdômen, e assim respire... Perceba 
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que você é quem está se abraçando e se embalando e 
você merece muito isso, pode ter certeza.Respirando 
suavemente, com os olhos fechados, com a mão no 
coração, a outra no abdômen... 

Você pode notar algo diferente? Lembre-se da tua 
intenção de sentir calma e paz... Você pode sentir 
que tuas próprias mãos estão te acalentando e você 
merece muito isso? Permita-se agora sentir o quanto 
de bondade e amor existe em você. Não se preocupe 
com nada e nem com ninguém por estes momentos 
e saiba reconhecer dentro de si tudo de bom que 
existe em você. Se você tiver uma impressão de 
calor (basta apenas uma impressão, pois pode estar 
um clima frio), é um bom sinal, no entanto, não é 
imprescindível.

Agora você pode apenas sentir a sensação corporal... 
Olhos fechados, a respiração, tuas mãos, o restante 
do teu corpo... Pode ser que você esteja se sentindo 
mais confortável. E então, faça um convite através 
do teu coração para a paz. Pode ser uma pequena 
oração, um mantra, ou somente a palavra paz...

Deixe o silêncio chegar, há sempre um silêncio 
querendo chegar até nós.

Imagine uma luz brilhante descendo do alto do céu 
até você. Dê a cor mais suave que puder a essa luz: 
azul, verde, branca... Permaneça visualizando essa 
luz o tempo que quiser, um minuto ou mais. Essa 
luz te envolve por completo, é como um tubo de luz 
magnífica que desce sobre você.
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Respire dentro da luz, respire dentro da paz...

*

(A sugestão de respirar dentro de um tubo de luz 
foi passada pelo meu anjo da guarda/mentor/guia/
minha própria consciência. Não pretendo falar nada 
aqui através de viés espiritual, pois espiritualidade é 
algo muito particular e ninguém deveria nos induzir a 
nada de maneira peremptória. No entanto, na minha 
espiritualidade pessoal, eu sinto uma companhia — 
anjo, guia. E na ocasião eu estava na rua, ao lado do 
carro, esperando meu irmão. O problema é que eu 
vinha atravessando uma fobia social terrível que não 
me permitia sequer chegar perto da porta de minha 
casa, ou janela que chegasse à rua. E nesse dia eu 
já vinha tentando os primeiros passos de retornar 
a uma vida — quem teve ou tem fobia social sabe 
como a vida se torna um terror. E saí para o lado de 
fora do carro para fumar — lembre-se de que eu não 
sou exemplo de nada, tá bom? — e tomada pelo 
terror de estar exposta, embora houvessem poucos 
transeuntes, começo a respirar de forma acelerada, 
sentindo muito medo, então o anjo diz: imagine um 
tubo de luz vindo do céu e respire dentro da luz. Foi 
como mágica. Eu fiz e me acalmei muito... Foi uma 
grande vitória para mim essa pequena conquista, 
permanecer “exposta” — o fóbico social acredita 
sempre que é um alvo de observação e julgamento 
— e com o passar do tempo me curei totalmente da 
fobia social. Com técnicas bem singelas como essas.)
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– Mais algumas sugestões para acalmar corpo/
mente/espírito:

* Utilizar aromaterapia

Pode consultar aromaterapeuta, fazer um curso, 
aprender receitas de fontes confiáveis.

A aromaterapia me ajudou demais no tempo em 
que a dor crônica me paralisou. Para a dor intensa 
e aguda, junto com o esgotamento emocional, 
eu dormia numa “cama de lavanda”. Depois 
do banho quente com sabonetes naturais (já 
falarei da cosmética natural) seguido de suave 
automassagem corporal com óleo medicinal natural 
(uma composição de óleo vegetal de copaíba e óleo 
essencial de vetiver), ia para o quarto e pingava 
algumas gotas de óleo essencial de lavanda na 
cama e nas cobertas. Assim eu consegui suportar os 
momentos de dor física e emocional. A dor crônica 
pode levar à depressão, e lidar com os dois juntos 
pode ser muito difícil e angustiante. A aromaterapia 
tem eficácia comprovada cientificamente, é um 
mundo mágico de infinitas possibilidades. Não sou 
aromaterapeuta, não posso indicar receitas, mas 
te asseguro que pode te ajudar, caso conviva com 
dores ou somente queira incrementar ainda mais 
tua vida com bem-estar, atentando para buscar 
profissionais qualificados que indicarão produtos de 
boa procedência e orientarão da melhor forma para 
o caso específico.
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* Cosmética Natural

Viva a explosão do ressurgimento da cosmética 
natural no século 21!

Pele sensível, alérgica a vários cosméticos 
industrializados, cheios de química nociva, exultei 
quando começaram a aparecer os cosméticos 
naturais, produzidos artesanalmente por mulheres 
brasileiras empreendedoras, alquimistas do novo 
tempo, artistas que criam joias naturais em formas de 
sabonetes, xampus, hidratantes, óleos medicinais, 
pomadas multifuncionais, que fazem bem ao corpo 
e à alma.

Farei descaradamente uma propaganda de algumas 
marcas brasileiras... Ops... Não é propaganda, e 
não é descarada, não. É hora de fortalecer os laços 
com gente honesta e amiga que peleja muito e vem 
trazer o melhor de seus conhecimentos e seu amor. 
Muitas são as que empreendem sozinhas ou com 
suas famílias... Criam as melhores possibilidades de 
alquimias naturais e merecem ser reconhecidas e 
muito valorizadas.

– Saboaria Sementes de Gaia. Não tenho palavras 
suficientes para descrever o que os sabonetes, 
óleos medicinais e hidratantes produzidos pela 
Erika Nasch fizeram e fazem por mim. A Erika e eu 
nos tornamos amigas depois que comecei a usar 
seus produtos mágicos. Os benefícios foram tantos, 
promoveram em mim até mesmo um resgate da 
autoestima, reconexão comigo mesma. Minha 
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pele e alma agradeceram por aqueles sabonetes 
perfumadíssimos de natureza pura. Já convivia com 
dor crônica, e os sabonetes e óleos trouxeram a vida 
de volta para mim, sim, os sabonetes que ela faz me 
trouxeram cura, reconexão, aconchego, aliviaram 
a dor de maneira inacreditável. A Erika é generosa, 
iluminada, criativa. Me sinto até suspeita pra falar, 
pois ela é pra mim uma amiga-irmã, mesmo sem 
termos trocado nenhum abraço físico ainda. O fato 
é que tudo que ela cria e vende em seu site pode 
ajudar e muito nos mais variados aspectos da saúde.

Menciono também as gentis empreendedoras e 
alquimistas das marcas: 

– Mãe Árvore; Magia Bothanica; Pura Chuva; Sal da 
Terra.

* Chás

O chá de camomila é conhecido de todos nós. Usar 
as florzinhas desidratadas é muito bom. Para uma 
caneca de chá, uma ou duas colheres de chá das 
florzinhas. Adicione água quente, tampe a caneca, 
aguarde de sete a dez minutos, coe o chá com uma 
peneira e desfrute de um bom momento de paz e 
quietude com o chá de camomila. Ele tem muitos 
benefícios além de acalmar. Com uma pesquisa 
rápida podemos conhecer melhor essa florzinha que 
acompanha a humanidade há eras.
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Minha Vó Enedina sempre sugeriu colocar um pouco 
de gengibre picado junto na infusão. O gengibre é 
incrível e também tem inúmeros benefícios, além 
de seu delicioso sabor inconfundível e poder anti-
inflamatório.
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Eu não quero chocar ninguém com a próxima frase, 
mas fiquei internada em hospitais psiquiátricos por 
algumas vezes (no meu primeiro livro há um poema 
que conta uma história real de dentro do hospital).

Transcrevo abaixo um trecho de meu livro escrito em 
2019 (ainda não publicado). Se eventualmente eu 
parecer um pouco ácida em meu texto, me perdoe. A 
acidez e o sarcasmo são resquícios dos tempos em 
que eu lutava contra o mundo; eu funcionava assim... 
Ah! Me perdoe pelo fato de eu ser um pouquinho 
prolixa, tá? Talvez não tão pouco, só espero que não 
te seja cansativo! Que sinta o fluxo de forma leve!

Segue o trecho:

A fúria da poesia não expressa quase me matou 
nestes últimos meses. E eu sabia. Era arte, arte pura 
que me faltava. Viver na superficialidade das coisas 
nunca me fez bem. Não extravasar o que já estava 
afogando foi a gota d´água, os impulsos suicidas e as 
crises de fúria vieram inclementes. Não permitir que 
a loucura seja transmutada em palavras, em arte, é 
perigoso. O desafogo, o respiro. O pouco alívio que 
posso alcançar. Pelo menos esse, e já é tanto.

Que as reverberações sejam de paz. Não quero trazer 
caos. Já vivi o caos no sangue, nos ossos e de uma 
maneira abissal na mente. E o mundo diariamente 
oferece fartamente caos em todas as refeições. 
Sei que vim para uma remessa única, talvez muito 
singela, talvez um pouco brilhante.
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Assim conto que [imagine isso escrito com tinta 
vermelha] sou diagnosticada com o transtorno 
bipolar.

Antes fosse benzida pelo Manoel de Barros, e em 
meu batizado ele profetizasse: “Essa menina e o 
avesso de seu nascimento são para a alegria do 
passarinho e do cisco. Será cantadora de águas e 
pródiga em vislumbrar nascentes. Alimentará as 
latas e os girinos de poemas tortos”. Já pensou?, e o 
burburinho dos parentes, sem entender nada. E eu 
nenê, dando risada.

Enfim, isso acontece aqui. Fui carimbada pela 
psiquiatria há décadas. Mal tinha entrado na 
adolescência. E ainda sem ter começado a sonhar 
em deixar a adolescência, aconteceu meu primeiro 
internamento. Foram sete ao total. Sou pessoa 
conhecedora de hospício, manicômio. Muito me 
agradaria ter convivido lá apenas com os loucos. 
Porque nós, loucos, sempre nos entendemos. O 
problema sempre são os ditos doutores e doutoras. 
Essa afirmação vindo de uma louca não há de ser 
muito convincente. Mas depende para quem. E 
convenhamos, o século é outro, e as diretrizes 
são outras, apesar dos idiotizados déspotas que 
comandam o mundo com sua fragilidade estampada 
de ameaça de força bruta. Tão fracos e frágeis, que 
se estivessem desprovidos de seus acessórios, 
andariam murchos pelas ruas, sem olhar ninguém 
nos olhos, temerosos de seus próprios infernos 
interiores.
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Vamos ver para onde deriva essa nau.

Estamos no último ano da segunda década do 
século vinte e um.

Há tantas coisas nascendo. Há nascentes de poesia 
e nascentes de jardins, hortas e florestas urbanas. 
Cosméticos naturais. Pessoas incríveis falando 
sobre a alta sensibilidade. Algo que acomete vinte 
por cento da população e que muitas vezes é 
confundida com transtornos mentais.

Pois bem, encontro em mim todas as características 
da alta sensibilidade. Se houvesse gerido bem essa 
coisa de ser sensível, não teria recebido o carimbo 
da psiquiatria, talvez. De qualquer forma, estou 
aqui, no mês de março, passa um pouco da meia-
noite, meu marido dorme aqui no quarto enquanto 
escrevo e as músicas iluminam o ar.

Vamos entrar agora nessa curva onde tem esse 
arvoredo. Ali enveredamos ao brilho da floresta.

Abençoados os puros de coração, pois eles veem 
todas as coisas vivas da vida que são ofertadas pela 
generosidade da natureza.

Pois eles se enternecem das mãos das pessoas.

Pois eles se comovem com a tristeza e saudade no 
olhar das pessoas.
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Pois eles amam com pureza as crianças, os bichos, 
as nuvens, os passarinhos.

Passarinho é um pedaço de Deus que veio pra Terra 
pra gente conseguir sobreviver às maiores pedradas.

Desde o princípio de minha vida estou dando minha 
cara a tapa, e podem me chamar de ingênua. Mas 
prefiro que me chamem de boba, se puderem.

Quem persiste na palavra sabe que palavra é flor, 
que palavra é pássaro, que palavra é água e abrigo. 
Para des-sufocar é preciso palavrear. Às vezes sem 
floreio, no grito! No sussurro, no “ai” de dor.

Eu desejaria que a arte pura sempre vertesse de 
quem foi talhado pela arte. Para que desses não 
houvesse a dor de carregar o mundo sem descanso. 
E essa carga vem a causar doença verdadeira e um 
fim adiantado.

Todos que somos plenamente incompreendidos, 
que os anjos nos abençoem com a mão macia e 
amável da arte.

*
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Amigas e amigos queridos, por favor, espero que 
minha forma de me expressar não lhes cause 
espanto; desejo que ninguém sinta esse tipo de 
coisa. Mas tem gente que sente, e para o pessoal 
que sente, eu digo: é possível levar uma vida mais 
tranquila! Mesmo com um diagnóstico de doença 
mental. E mesmo em época de pandemia!

De maneira alguma quero fazer um apelo emocional 
ou descambar para a vitimização... Eu quero, sim, que 
a arte que surge através de mim sirva a um propósito 
maior, da própria Arte em si, da possível identificação 
de quem passa por isso, e, principalmente, se puder 
trazer alívio e um pouco de paz, esse é meu grande 
objetivo. Vivenciar abismos interiores ou órbitas 
luminosas, travessias em desertos, noites da alma e 
tempestades, me trouxe um contraponto magnífico: 
o equilíbrio, a calma e serenidade chegaram 
consistentes e profundos em vários períodos. 
Como diz Renato Russo: “Conquistei meu equilíbrio 
cortejando a insanidade”, na música Sereníssima. E 
o Guimarães Rosa diz assim: “Viver é um rasgar-se e 
remendar-se”.

Atenção: a expressão “ditos doutores e doutoras” se 
refere apenas àqueles que me trataram muito mal, 
em um espaço em que éramos para ser acolhidos 
e compreendidos. O tratamento dispensado não 
era apenas a mim, lógico; éramos todos tratados 
muitas vezes com desprezo, cinismo e soberba, 
entre outras coisas. Mas é claro que houve belas 
e preciosas exceções, como o psiquiatra que 
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me atende atualmente, que é humano, simples, 
bondoso e generoso. Faço aqui minha pequeníssima 
homenagem ao Dr. Martinho.

*

Alguns livros salvaram minha vida, de verdade. Aos 
dezesseis anos, vivi uma depressão profunda e 
escura, e me sentia completamente incomunicável 
com as pessoas. Neste ponto não me estenderei sobre 
isso, mas elencarei aqui os livros que me salvaram, 
pois por meio deles me senti profundamente 
compreendida, e assim, amparada: havia seres que 
sentiram como eu sentia. Uma identificação profunda 
com as percepções e a linguagem. Um tesouro 
escondido nas bibliotecas que abençoadamente 
encontrei; o ano era 1996:

* O Lobo da Estepe – Herman Hesse: me tirou o 
fôlego primeiro, e aí me trouxe alívio e compreensão. 
Li completamente fascinada e hipnotizada por 
aquela linguagem mágica de uma inteligência e 
sensibilidade cortantes.

* Perto do Coração Selvagem – Clarice Lispector: 
A Clarice me salvou... Além de uma identificação 
profunda, sua linguagem mística, clara, belíssima e 
rara me trouxe revelações, me levou ainda mais para 
o profundo de mim.

* O Palácio Japonês – José Mauro de Vasconcelos: 
Que joia preciosa! Ternura, beleza, dor, solidão, 
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incompreensão, a resposta da arte e da amizade... 
Já tinha lido Meu Pé de Laranja-Lima quando era 
criança, foi um dos primeiros livros com que chorei. 
Este, li numa edição belíssima da coleção de meu 
pai.

* Morangos Mofados – Caio Fernando Abreu: Ser 
maravilhoso, belo, livre. Sua linguagem me encantou 
e libertou a minha própria linguagem, para que 
seguisse escrevendo e colocando no papel o que 
bem entendesse. 

* O Túnel – Ernesto Sábato: livro denso, forte, 
profundo. Essa obra densa e bela me ajudou 
muito, não sei bem como. Talvez, com a densidade 
integrando a minha própria; a linguagem desse 
escritor argentino é belíssima.

Nos anos seguintes, destaco estes dois livros (mais 
adiante deixarei mais algumas sugestões de leitura):

* A Festa de Maria – Rubem Alves: Eu não tenho 
palavras para explicar o que Rubem Alves significou 
na minha vida. Com ele eu ressignifiquei toda a 
minha existência. Ele me trouxe para o chão, para 
o sol, para a música, para o centro da vida. Quando 
peguei esse livro na estante da biblioteca e comecei 
a folhear, pensei: “Eu não acredito que existe alguém 
assim!”.
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* O Mundo das Imagens – Nise da Silveira: Mulher 
magnífica, psiquiatra humanista, acreditava no 
poder imenso da arte e permitia que a arte brotasse 
de seus pacientes que até então eram maltratados 
de forma extrema. 
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É possível! (parte 2)

Por favor, se expresse através da arte... Se expresse 
da melhor forma que puder — há tantas, e sempre há 
alguma que faz o nosso coração ficar em paz.

Tocar um instrumento, escrever, desenhar, cozinhar, 
pintar, costurar, cantar, plantar, dançar, fazer 
bordado, crochê, tricô... São tantas as possibilidades 
de deixar a criatividade fluir... E não apenas criar... Mas 
encontrar alívio, descarregar... Sem autojulgamento 
algum: “ah, mas eu não sei escrever/desenhar”... 
Faça o que você sente que te faz bem. Não deixe de 
fazer! Se você sente vontade, não deixe de desenhar 
ou cantar! Quando a gente trava nosso fluxo criativo 
ou extravasamento “positivo”, as coisas ficam mais 
difíceis; podemos nos sentir oprimidos e nos ver sem 
caminhos possíveis, ainda mais em um momento em 
que se faz necessário o isolamento social. Mas na 
vida, de forma geral.

Caso você sinta afinidade pela escrita, nunca pense 
(sério!) que não sabe escrever ou que não pode 
ou que não deve... Escreva para você mesmo! Sem 
intenção de mostrar a alguém (só se quiser). Deixe 
fluir, não precisa pensar em começo, meio e fim. Basta 
ser um texto dando vazão aos teus sentimentos e 
emoções, mesmo que sejam sentimentos e emoções 
ditos ruins... Houve tempo em que eu colocava tudo 
no papel, para sobreviver mesmo, para poder “dizer” 
o que pensava de alguma forma. Aquela velha 
história: “o papel à nossa frente não nos julga”.
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Você pode escrever, tanto para desabafar, como 
para resgatar memórias felizes. Todo mundo tem 
boas lembranças. Dizem que se não tivéssemos tido 
boas experiências ao longo da vida não estaríamos 
vivos. Já pensou que legal ter um caderno com as 
tuas lembranças? Com certeza você tem guardado 
aí muita coisa que não gostaria de esquecer, não 
é? As lembranças mais felizes geralmente são as 
mais simples... Com a família, os filhos, com um 
amor ou mesmo sozinho! Uma viagem, um passeio, 
uma caminhada, um dia comum. O nascimento dos 
filhos, o encontro com o amor, os jardins e quintais 
da infância...

Eu gostaria de sugerir a possibilidade de escrever 
à mão. Escrever direto no papel, reencontrar nossa 
letra, escrever à mão tem outra energia... Nos remete 
ao tempo das cartas (que muitos não vivenciaram) 
e dos diários... Há tantas coisas ricas e ao mesmo 
tempo singelas esperando por nós...

A vida verdadeira sempre está nos chamando para 
prestarmos atenção ao que é essencial. Quantas 
vezes, na correria do cotidiano, nem nos damos conta 
de que há um pôr do sol magnífico acontecendo 
bem diante dos nossos olhos, nos convidando ao 
sagrado...

Há incríveis possibilidades... Aprender é sensacional. 
Hoje temos à mão inúmeras formas de aprender. 
Estamos conectados com muita informação boa: 
podemos aprender a cozinhar, plantar uma horta, 

29



aprender um novo idioma, tocar um instrumento e 
até construir uma casa! E não falo de conhecimento 
pago. Basta procurar bem e encontramos fontes que 
generosamente partilham seu conhecimento com 
todo mundo.

Olha só, amigas e amigos queridos, eu reitero aqui 
que não sou ninguém especial para ensinar algo, e 
nem especialista nessas áreas que comento. Estou 
aqui abrindo meu coração de forma a te mostrar que 
é possível! O que eu mais quero, com estas linhas, 
é que você, neste instante, acredite em si e no seu 
melhor! Minhas palavras e poemas são apenas 
representação do meu desejo muito profundo 
e verdadeiro de que a cura da Terra, e a nossa, 
aconteçam! Eu acredito na Primavera da Terra, e que 
a nossa própria primavera nos levará a um lugar de 
puro amor. Eu sou sonhadora e otimista. Muitas vezes 
meu lado sombrio vem à tona de várias formas, e sou 
cheia de defeitos (quem me conhece sabe), mas o 
bem sempre vence, e a luz e a paz prevalecerão para 
todos nós!
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A Simplicidade

“Foca no simples”. Essa frase foi dita pelo meu irmão 
Victor — o irmão mais sensacional que eu poderia 
ter. Ele é muito engraçado, sempre quer ver os outros 
felizes, tem um coração imenso e um olhar bondoso.

Bem, o Victor salvou minha vida várias vezes — 
duas vezes, literalmente. Mas o que quero contar 
rapidamente aqui é uma situação em que eu não 
via saída, minha mente parecia querer me consumir. 
Eu tinha recentemente saído de uma crise e temia 
desesperadamente ser sugada pelo caos da minha 
própria mente. Perguntei a ele o que eu deveria fazer. 
Ele já andava cansado de tanto me dar sugestões e 
eu não seguir nenhuma, mas sempre teve a maior 
paciência comigo, mesmo nas horas em que eu 
talvez não merecesse muito...

E então, no começo daquele dia, fui perguntar a ele 
mais uma vez o que poderia fazer. Ele foi enfático e 
disse, alto e bom som: “FOCA NO SIMPLES”.

Eu não sei, mas aquilo foi mágico! Imediatamente 
senti como se um mistério fosse revelado... Como eu 
não tinha pensado antes? Na minha mente tentava 
resolver todas as questões da minha existência, 
questões da existência em si, de maneira caótica e 
desordenada, e bem indisciplinada com as questões 
cotidianas e vitais, comer, dormir, descansar, 
trabalhar... Os ciclos, o autocuidado. E foi então 
que tudo começou a se organizar melhor. Mirei nas 
coisas práticas, uma de cada vez. 
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Os poemas que te ofereço:

*

A nota musical que despertará a visão do jardim. A 
flauta que conduz a viagem através das visões. Na 
madrugada, além de tudo que já se sabe, o salão 
da poesia está aberto e é convidativo. Lá estão 
belos vitrais coloridos e o indescritível perfume dos 
incensos. 

*

Se pudesse te dar um presente...
Se pudesse trazer à tona somente visões e palavras 
belas, de modo que tudo fosse suave
Bolhas de sabão, tarde de sábado de sol, 
árvores imensas ao redor, gotas cristalinas, 
névoa perfumada, água de rosas, crisálidas, 
arco-íris, pupila, luminescência, gotas de chuva na 
calha, 
flor de pitanga, bergamota, compota de frutas em 
calda, Bach, 
o mar, caminhar na chuva, vento no cabelo, 
pessegueiros floridos, 
sorriso de bebê, florestas, o horizonte se 
derramando em entardecer, 
a lua crescente se pondo de madrugada, 
o cheiro da primavera
A luz do sol de outono

*
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*

Sei bem teu coração vívido
Quando você vê a frutinha vermelha perfeita 
dependurada no galho
E se espanta
É só uma fruta silvestre
Mas para você
É o milagre da existência em estado de beleza

*

Pede o olhar descoberto
E processo de esquecimento
O amor
Como recém-nascido:
Respirar pela primeira vez
Transbordar
Ser-água, ser-ar
A planta que procura o sol, sempre.

*

O som dos carros ao longe
A levíssima brisa
Quantos pássaros encantando a hora
Gaivotas atravessando o ar com seu canto mágico
A luz, meu Deus, essa luz única
O pôr do sol me revira por dentro
E fica apenas a alma exposta
Bebendo a beleza genuína desse mundo
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*

Tanta solidão e tanto choro sentido
Me deixaram com o coração vivo e sangrando
Quando a vida deu onze mil voltas em torno de mim
E caí aos pés das árvores, rendida
A Terra me abençoou
Respirei
Recém-nascida
Do pó ao sopro
Os anjos me levantaram
E com o coração aceso
Reverenciei cada gesto de carinho diante de mim
A vida se abriu para os meus olhos
E cada gesto de carinho me inundava
Nunca mais pude ser razão
Sou uma floresta de sentidos absolutamente acesos
Amor pulsante extravasa de meus poros

*

Sempre agradeci pelos sentidos, por poder me 
movimentar
Sempre estive atenta às luzes da natureza
E se tanta dor me atravessou
Foi para me trazer ao essencial
Há uma singularidade que só pude tocar porque fui 
tocada pela dor extrema

*
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*

Você pode estar sentindo dor
Tristeza, uma saudade dolorida
Uma falta de aconchego, acolhimento, 
compreensão
E então...
Talvez seja bom acolher-se, com disposição para 
não desistir
Quem sabe há flores que você pode olhar
Um céu azul, um céu dourado, nuvens bonitas
Um belo jardim, belas árvores
Lembrar-se de cheiros de jardins, pomares
Olhar coisas amenas, um quadro, fotografias, um 
trecho de livro
Canto de pássaros
O som do vento, o som da chuva
Cerque-se das cápsulas de amor que recebeu no 
dia ou no mês
Qualquer coisa assim que chegou discretamente e 
agora pode ver
E mesmo que não houver (mas há, garanto),
Lembre-se disso:
Há algo suave e doce dentro do teu coração
Te chamando bem agora
Há algo vivo sempre querendo nos trazer alívio
Respire, permita a paz chegar por um instante
Você solta um suspiro, respira melhor
Desfaça-se no calor da vida por um momento
Escute o convite da paz
Você merece entrar nessa casa e se aconchegar
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*

A hora do sonho me faz sentir a presença de um lar 
na Terra
Um lar assim para quem sonhar
Existe uma casa, sim
Uma casa com planta, flor e árvore
Sala com cortina, uns móveis de madeira
Almofadas e mantas, calor de aconchego
Quarto que é refúgio perfumado
Nessa casa tem amor e luz
De noite se vê o céu estrelado, de dia o sol nasce e 
se põe das janelas
Alguém prepara pão e sopa, alguém assobia e 
canta uma canção
É uma casa onde moram abraços, sonhos
É a casa onde a paz mora
Sorrisos de gente simples, de gente livre
Que insiste no amor, na bondade
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E resiste na simplicidade
Porque sabem, esses livres que moram ali, que o 
mais importante
São as plantas perfumadas, a beleza das flores 
todas e as árvores
A beleza dos matinhos que crescem a curar a Mãe 
Terra
Os passarinhos que se achegam sossegados
Que importa o vento, o amor
A chuva da primavera, o sol de inverno a aquecer os 
ossos
As noites na presença sublime do amor e da paz, 
das orações
Os dias que amanhecem como milagre
Estar ao lado de quem se ama, nessa jornada
É como morar nessa casa abençoada
Pura graça que se realiza
Seres de coração livre que se amam, 
fazem do abraço do outro sua morada
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*

Há no corpo de certas noites
Um apaziguamento misterioso
Não sei se coisa da Terra ou do Céu
O certo é que nessas noites
As linhas do tempo se rompem
E é como se a paz reinasse no mundo inteiro
É por esse ar macio dessas noites agradáveis
Que acredito que um dia a Mamãe Terra
Poderá dormir tranquila
Porque seus filhos não estarão mais brigando

*

Murmurar a poesia num regozijo
Abençoada voz de Deus
Que me torna plena nesse instante

Plena
Aurora
Outono de meu dia
A alegria da madrugada
Permeada pela presença
Magnífica

Pacificação
Dos sentidos
Leve memória
Entrelaçar-me dentro do colo macio da vida

38



*

Vestiu-se de suave azul o primeiro instante do 
amanhecer
Serena neblina — garoa branca e cinza
A névoa do sono: ler poesia, reencontrar-se enfim
Dormir o sono de profundo refazimento
Presença de morno calor nessa hora
Dissolver a dor,
Apaziguamento ansiado
O porto em breve estará ao alcance de nossas vistas
Estaremos suaves, de mãos dadas
Olhos brilhantes no pouso maior do amor
Poesia de ar

*

Há dias em que você se pergunta
Há dias em que você é resposta
Mas há os dias em que você caminha dentro do 
segredo da vida
Nessas horas tudo é provido de beleza imensa
O cheiro das frutas, o cheiro do mato, da terra, das 
ervas
Se chove, você se ilumina inteiro por dentro
Se há sol brilhando
Você mesmo se torna mil-sóis além
Nada te segura ou te ata
É como se você mesmo você fosse
A partícula criadora da vida
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*

Tem um coração pulsante e eterno sobre todas as 
coisas da vida
Há uma grandiosidade que mora dentro de nós
É o amor, matéria primordial do universo,
A composição da existência
Somos células de um mesmo organismo
Desperta agora essa consciência

A quietude amorosa da paz
Ao despertar essa conexão entre tudo que há, 
dentro de nós,
A vida responde
E nas respostas
O aconchego tão ansiado

Nas primeiras horas dessa manhã
Somos acalentados por essa verdade,
Tão bela e recém-nascida:
Há ternura no ar
Nos sentimos cuidados por tal benevolência
Que nos faz crer
Que esse é o momento
Em que aprendemos a respirar
O ar é amor em estado sereno 

As luzes dessa primeira manhã...
Imergimos no amor
Estado absoluto de paz 
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Sugestões de músicas

Sempre amei música, faz parte da minha vida desde 
sempre. Venho trazer para vocês algumas sugestões 
de músicas, artistas, compositores, intérpretes. 
Quero compartilhar com vocês porque sei que 
muitos não são tão conhecidos e merecem ser. 
Não tecerei muitos comentários... Que todos que 
sentirem vontade de conhecer ou reencontrar esses 
artistas possam vivenciar sua experiência musical 
sem interferências.

Brasil:

* Consuelo de Paula
- Riacho de Areia
- Visita
- Curativo

* Kátya Teixeira
- Maria, Estrela e Geraes
- Flor de Algodão
- A Rosa Também se Muda
- A Lua Girou

* Dércio Marques
- Segredos Vegetais (Álbum)
- Canto Forte, Coro da Primavera (Álbum)
- Terra, Vento, Caminho (Álbum)
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Dércio foi um anjo nesta terra, um mestre, um 
menestrel. Sua arte nos transporta para outra 
dimensão, mágica, livre e bela. Atente para as 
músicas: Segredos Vegetais; Natureza Oculta/Arco-
Íris; Ciranda; Riacho de Areia

* Doroty Marques
- Erva-Cidreira (Álbum)
- Semente (Álbum)

* Os Tincoãs
- Os Tincoãs (Álbum)

* Mateus Aleluia
- Lamento às Águas/Na Beira do Mar
- Fogueira Doce
Todo o seu trabalho é magnífico e merece ser 
conhecido e nós merecemos o trabalho lindo dele 
(muito amor e beleza).

Vamos ouvir de novo e sempre...
Milton Nascimento, Alceu Valença, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Vanessa da Mata, Lenine, 
Diana Pequeno, Zeca Baleiro, Vinicius e Toquinho 
e Miúcha, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Boca 
Livre, Joyce, Cascatinha e Inhana, Pena Branca e 
Xavantinho, Maria Bethânia, Novos Baianos, Jorge 
Ben Jor, Tim Maia, André Abujamra, Elis Regina... 
Entre tantos outros, a música brasileira é um 
esplendor! 
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Portugal:

* Luz Sá da Bandeira
- Fado Espanhol
- Fado Antigo

* Amália Rodrigues
- Barco Negro
- Grândola, Vila Morena
- Estranha Forma de Vida
- Ai, Mouraria
- Nem às Paredes Confesso

* Isabel Silvestre
- A Gente Não Lê
- Miraculosa Rainha dos Céus
- Cantar de Emigração
- Asa Branca

* Né Ladeiras
- Todo Este Céu
- La Molinera
- La Çarandilheira

* Madredeus
- Haja o que Houver
- Coisas Pequenas
- O Pastor
- O Sonho
- Suave Tristeza
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Espanha:

* Luar Na Lubre 
- Espiral
- Tu Gitana
- Memoria da Noite
- Romeiro ao Lonxe
- A Miña Amiga

* Uxía 

* Milladoiro

Cabo Verde:

* Cesária Évora

Mali:

* Salif Keita

Canadá:

* Loreena McKennitt

Estados Unidos

* Peia Luzzi 
-Que Mi Medicina
-Machi
-Blessed We Are

* Emancipator
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Argentina

* Mercedes Sosa

* Atahualpa Yupanqui

Chile

* Victor Jara

* Inti Illimani

*

A lista é grande; adoro rock, música clássica e 
música eletrônica, mas quis mencionar aqui alguns 
artistas que talvez não sejam tão conhecidos e 
que trazem muita poesia e beleza para o mundo, 
transformam a nossa vida...
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Sugestões de livros

Não sou especialista em nada para indicar tantas 
coisas como venho me atrevendo até aqui. Livros 
tampouco... Farei uma pequena lista de autoras e 
autores que adoro. Muitos são clássicos, mas vale 
lembrar:

Clarice Lispector, Lygia Bojunga, Leila Carvalho, 
Cora Coralina, Cecília Meirelles, Manoel de Barros, 
José Mauro Vasconcelos, Caio Fernando Abreu, 
Carlos Drummond de Andrade, Hermann Hesse, 
Fernando Pessoa, Juan Rulfo, Ernesto Sábato.

Sugestões de filmes

- Turista Espacial (La Belle Verte); 

- O Fabuloso Destino de Amélie Poulain; 

- Bagdad Café; 

- A Festa de Babette; 

- Micmacs — Um Plano Complicado; 

- Adeus, Lênin; 

- A Delicadeza do Amor. 
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Sugestões de receitas

Aqui seguirão algumas receitinhas de comida 
aconchegante. 

Não tenho conhecimentos sobre nutrição e não trarei 
receitas “saudáveis”. Há muito material excelente 
totalmente disponível. Alerto que não sou vegana, 
nem vegetariana. De forma alguma sou exemplo de 
pessoa saudável, fitness (sou o oposto! rsrs).

O que quero trazer aqui é uma outra possibilidade.

Sou profundamente ligada à cozinha desde criança, 
e adoro cozinhar. Na minha família havia grandes 
cozinheiras, minhas avós, bisavó, tias-avós, minha 
mãe. A grande cozinheira com quem convivi foi 
minha mãe... Querida, doce, generosa, a figura 
de uma típica mamma italiana... Gostava de ter os 
filhos sempre por perto (somos quatro irmãos), mas 
incentivava sempre o voo de todos. Ela sentia uma 
felicidade imensa em servir uma mesa farta... Comida 
saborosa, cheirosa, com uma energia de carinho 
sem igual. Quantas vezes nos reunimos ao redor da 
mesa conversando e dando muitas risadas... Como 
éramos felizes nós seis juntos! O pai, a mãe, minhas 
duas irmãs, meu irmão e eu. 

Mesmo em tempos difíceis, de pouca provisão 
financeira, ela era criativa, tudo era sempre delicioso 
e temperado, sabia evitar o desperdício e reaproveitar 
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o de ontem para hoje, como muitas mães ao redor 
do mundo e ao longo do tempo. O nome dela era 
— é! — Roxane. Sua presença era iluminada, doce, 
carinhosa e muito engraçada. Ela era braba, como 
muitas mães de minha geração, e sabia educar, não 
tinha folga. Sinto tanta saudade do olhar dela, do 
abraço, do sorriso, da voz... e da comida que ela fazia.

Sou a filha mais velha, e desde que me conheço por 
gente estou na cozinha. Me interessei em aprender a 
cozinhar desde cedo, não sou exímia cozinheira nem 
profissional da área, mas a cozinha pra mim é amor, 
afeto, magia. Temperos, cheiros, sabores, texturas. A 
alquimia do fogo, do tempo.

Partilharei com vocês umas receitinhas de família. 
Sempre desejo que nunca falte alimento a ninguém. 
Nesse momento, o que desejo é que a fartura, a bem-
aventurança e todo o aconchego estejam com você 
e todos ao teu redor.

Para começar, uma receita de cuca. Cuca é um bolo 
doce típico do sul, mas conhecido em todo o Brasil. 
É composto de massa, recheio/cobertura de banana 
(ou uva, goiabada, abacaxi, creme) e uma cobertura 
de farofinha doce. É simplesmente maravilhoso um 
café da tarde com cuca saindo do forno, depois 
de ter deixado a cozinha e a casa com um cheiro 
delicioso.
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Cuca de Banana com Doce de Leite

Ingredientes da massa:

- 3 xícaras de farinha de trigo
- 2 xícaras de açúcar
- 1 xícara de manteiga
- 1 xícara de leite
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico

Ingredientes da farofa:
- 1 xícara e meia de farinha de trigo
- 1 xícara de açúcar
- 5 colheres e meia de manteiga (você pode fazer a 
mistura de farinha e manteiga aos poucos até dar o 
ponto de farofa que mais te agradar)
- 1 pitada sutil de canela (se desejar)

Ingredientes recheio/cobertura:
- 5 bananas nanicas cortadas em fatias longitudinais
- Doce de leite (da marca que preferir, quantidade a 
gosto)

Modo de fazer

Primeiro, faça a farofa: Misture o açúcar e a farinha. 
acrescente a manteiga e, com as mãos, misture até 
formar uma farofa. Pode acrescentar a pitada de 
canela nesse momento ou um instante antes de ir ao 
forno.
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Fatie as bananas, veja como fica melhor. Depois de 
fatiá-las, pode cortar ao meio.

Preparo da massa

Misture o açúcar com a manteiga e os ovos — bater 
bem, de preferência na batedeira. Em seguida 
acrescentar o leite; mexer bem e acrescentar uma 
xícara de farinha de trigo por vez. Bater a massa até 
ficar bem homogênea. Por fim, colocar o fermento e 
bater no nível mais baixo da batedeira, apenas para 
misturar suavemente.

* Em uma forma de tamanho médio untada com 
manteiga, colocar a massa, acrescentar colheradas 
de doce de leite em alguns pontos (se cobrir toda 
a massa ficará muito doce; geralmente coloco de 
seis a oito colheres de doce de leite). Em seguida 
acrescente as fatias de banana e por último a farofa e 
a pitada de canela.

Leve ao forno preaquecido por 10 minutos, em 
temperatura de 200 graus. Tempo estimado: 40 
minutos.

Um segredinho da cozinha: nunca abra o forno antes 
de 25 minutos. Depois de colocar um bolo, isso pode 
abaixar ou abatumar a massa.
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A seguir, uma receita muito simples, bem conhecida 
por todo mundo. É a canja. Como é reconfortante 
poder tomar uma canja quando estamos doentes, 
resfriados... Se alguém prepara para nós, é um 
verdadeiro presente esse gesto de amor e cuidado. 
Mas tantas vezes estamos sós e precisamos, mesmo 
estando mal, ir até a cozinha e preparar nossa 
canjinha que vai nos revigorar.

Esta receita, não apresentarei com medidas exatas; 
geralmente faço as receitas “a olho”. Não há uma 
receita “universal” de canja — cada um faz de 
um jeitinho. Vou deixar uma ideia aproximada da 
quantidade dos ingredientes e o modo de fazer. 
Com a internet temos acesso facilmente a todas as 
receitas. A ideia de trazê-las no livro é como forma de 
partilhar... aconchego.

Canja (serve duas pessoas).

Ingredientes:

- 1 peito de frango cortado em cubos (se preferir, a 
quantidade pode ser maior)
- 5 dentes de alho picados
- 1 cebola grande picada
- 2 tomates maduros picados
- 1 cenoura cortada em cubos ou ralada
- 1 ou 2 copos de arroz 
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de manteiga
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- Cheiro-verde (a gosto)
- Sal (a gosto)
- Água quente
- Queijo parmesão ralado
- Óleo ou azeite de oliva (apenas o suficiente no 
início do preparo)
Modo de fazer:

Aqueça a panela no fogo, acrescente um pouco de 
óleo e deixe aquecer brevemente também. Coloque 
os pedaços de frango e doure-os, para que adquiram 
sabor. Depois que estiverem dourados, acrescente 
o alho, o sal e a folha de louro. O alho não precisa 
ficar muito frito, pois pode deixar um sabor muito 
pronunciado. Em seguida pode colocar a cebola e 
refogar bem. Assim que a cebola refogar, acrescente 
a cenoura, refogando mais uns 2 minutos. Então 
acrescente o tomate, a manteiga, o arroz e um pouco 
mais de sal, se for necessário. Refogue bem para que 
o arroz incorpore bem o sabor. A manteiga ajudará a 
dar uma cremosidade especial para a canja. Nesse 
momento acrescente a água quente, de maneira 
que o volume de água seja pelo menos duas vezes 
maior que o dos ingredientes. Se quiser uma canja 
com bastante caldo, coloque mais água. O processo 
de cozimento levará de 25 a 35 minutos, para que 
tudo fique bem cozido e saboroso. Assim que estiver 
pronta a canja, desligue o fogo, acrescente o cheiro-
verde picado e misture. Sirva e coloque um pouco 
do queijo parmesão ralado já no prato. Bom apetite!
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Agora uma receita de pudim de leite, bem simples 
também. Pode ser feito numa forma relativamente 
grande (mas acho que o tamanho é padrão), com 
furo no meio. Essa receita é a que minha mãe e minha 
avó materna faziam. Fica delicioso. 

Pudim de Leite

Ingredientes:

- 2 caixas de leite condensado
- 3 medidas (da caixa de leite condensado) de leite 
integral
- 6 ovos
- 1 xícara e meia de açúcar para caramelar a forma

Modo de fazer:
Comece caramelando a forma. Coloque a forma com 
o açúcar diretamente no fogo. Fogo médio. Utilize 
um pano de prato ou luva para segurar a forma, pois 
ela vai aquecer bastante. Mexa com uma colher 
enquanto o açúcar começa a derreter. O açúcar 
deve ficar na cor de caramelo (um tom claro de 
marrom-dourado) e bem derretido. Desligue o fogo e 
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rapidamente espalhe o açúcar em toda a forma com 
a ajuda da colher, e movimentando a forma, fazendo 
o caramelo escorrer. Coloque o caramelo também 
na parte central, com que o pudim terá contato.

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite 
e os ovos (o liquidificador precisa ter um copo 
grande, ou também é possível bater em duas 
etapas e misturando tudo já na forma). Deixe bater 
por dois minutos aproximadamente. Despeje o 
líquido na forma caramelada. Leve ao forno em 
banho-maria: colocando a forma de pudim dentro 
de outra forma maior, com água. Assar por duas 
horas. Tome cuidado para não se queimar quando 
for retirar do forno. Deixe esfriar fora da geladeira 
por pelo menos 2 horas. Depois cubra com papel 
filme e leve à geladeira por 5 horas, pelo menos. 
Servir de um dia para o outro fica ainda melhor. 
Para desenformar, passe levemente uma faca sem 
ponta nas extremidades do pudim e na parte central. 
Coloque o recipiente em que servirá sobre a forma. 
Vire o pudim com cuidado. Aguarde uns minutinhos 
para o caramelo descer bem. Pronto! Agora é só 
aproveitar essa sobremesa simples e maravilhosa!
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Por último, uma receita de pão de abóbora que 
aprendi no blog Escrevendo Abobrinhas. Essa 
receita é maravilhosa e o pão fica muito fofinho. 

Pão de Abóbora

Ingredientes:
- 3 ovos
- 1/2 copo de leite
- 1/2 copo de óleo ou azeite
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sobremesa (rasa) de sal
- 2 colheres de sopa de fermento biológico seco 
granulado
- 100 gramas de abóbora 
- 400 gramas de farinha de trigo ou mais... 

Modo de fazer:

* Misture os ovos, leite, óleo, açúcar, sal e fermento 
em uma tigela, até que o açúcar e o sal tenham se 
dissolvido. Reserve por pelo menos 15 minutos.

* Descasque e pique a abóbora em cubos grandes. 
Cozinhe com água. Depois de cozida, escorra a água 
e, com um garfo, faça um purê.

* Despeje em uma bacia a mistura do fermento, o 
purê de abóbora e 2 xícaras de farinha de trigo, e 
misture com uma colher de pau. Acrescente mais 
uma xícara de farinha de trigo e vá amassando com 
a colher. Despeje em uma superfície lisa e limpa, 

56



acrescente o restante da farinha, agora sovando 
com as mãos.

* Quando ficar homogênea (não tem problema se 
estiver grudando), modele como uma bola e coloque 
novamente na bacia. Pincele óleo sobre a superfície 
da massa e tampe com um saquinho plástico ou 
papel-filme. Deixe descansar por 1 hora ou até que a 
massa dobre de volume.

* Quando a massa estiver crescida, volte para a 
superfície e sove bastante (para tirar todos os gases 
do fermento presentes na massa, evitando que 
depois fique o sabor desagradável de fermento). Se a 
massa estiver grudando, acrescentar farinha de trigo 
aos poucos e ir sovando. O ponto ideal é quando a 
massa estiver bem elástica.

* Divida a massa em 4 partes e modele como preferir, 
com cortes na parte superior para ajudar a massa a 
crescer. Coloque em formas compridas já untadas 
com óleo. (Quando eu fiz, não dividi a massa, e fiz 
apenas um pão, que ficou bem grande e alto).

* Depois de modelar nas formas (ou forma grande, 
como fiz), deixe descansar por mais 1 hora.

* Quando dobrar de volume, asse em forno 
preaquecido em 180 graus por 25 minutos ou até 
corar por cima (se fizer um único pão com a massa, 
o tempo de forno será maior, uns 35 minutos ou 40 
minutos, o que depende de cada forno).
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Antes Daquela Primavera
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