
                                   BENZIMENTOS 

  Severina migrou do nordeste ainda adolescente, 

esperando encontrar vida melhor  na grande capital do sul, 

que ela conhecia somente de ouvir falar. Na velha mala que a 

avó lhe dera, apenas algumas poucas mudas de roupa, todas 

já bem desgastadas, inclusive o vestidinho de chita das 

missas domingueiras. E o livro, sim, o livrinho um tanto 

desconjuntado que a avó também lhe dera, com a repetida 

recomendação de cuidar muito bem dele. “Você ainda vai 

precisar desse livro, minha filha”. 

  Na grande estação rodoviária, apinhada de gente e 

com ônibus que entravam e saíam a todo momento, não 

conseguiu encontrar a prima que ficara de esperá-la no local 

de desembarque. Mal sabia seu nome e nem tinha a menor 

idéia de onde morava. Salvara-lhe bondosa senhora que, 

vendo as grossas lágrimas que lhe escorriam pela face e 

compreendendo o drama vivido por ela, veio em seu socorro 

antes que aproveitadores de plantão a desencaminhassem. 

Foi com aquela senhora que Severina aprendeu bons modos 

e como cuidar com desvelo de uma casa,  

  Quando a conheci, já era mulher formada e vivia 

de pequena aposentadoria que anos de trabalho como 

doméstica lhe valera. Mas quem por primeiro me falou dela 

foi pessoa amiga, que me garantiu haver sido curada das 

frequentes dores de cabeça de que há tempos sofria. Foi com 

um raminho de salsa bem verde e uma oração que não soube 

repetir, disse-me esse amigo, que Severina livrou-o dos 

analgésicos que atulhavam uma caixa inteira de remédios. 



  Admito não saber se  benzimentos, em que tantas 

pessoas acreditam, provêm de forças externas imateriais ou 

se, pelo contrário, resultam da ação do próprio psiquismo do 

paciente. Só o fato de que existem muitos comprovados 

resultados positivos de sua ação, já seria suficiente, ao meu 

ver, para que a ciência se debruçasse sobre eles, sem 

quaisquer preconceitos. 

  A curiosidade levou-me a procurar Severina a fim 

de conhecer detalhes de suas práticas curativas, que não têm 

nada de exercício ilegal da medicina. Dessa forma, vim a 

saber que foi com o tal livrinho que a avó lhe dera que 

Severina aprendeu a ritualística dos benzimentos e 

especialmente as orações a serem recitadas sem alterar uma 

vírgula sequer. Com jeito e muita conversa, consegui que ela 

me revelasse o emprego de agulha e linha branca, simulando 

o movimento de costura, para curar torcicolos e dores 

musculares. Para outras doenças, inclusive cólicas causadas 

por prisão de ventre, um mero ramo verde, empregado 

igualmente para curar dor de dente. Tudo sempre 

acompanhado de orações específicas, uma das quais, para 

tirar espinha de peixe enroscada na garganta, até consegui 

anotar sem que Severina percebesse: “Homem bom, mulher 

má, casa varrida, esteira rota. Senhor São Brás disse a seu 

moço, que subisse ou que descesse a espinha do pescoço...” 

  O que me causou espanto, contudo, foi certa vez 

em que, durante conversa com ela, pensei que talvez 

conviessse testar seus poderes de cura com problema de 

saúde que há tempos me persegue. Vejam bem os leitores, 

somente pensei, não falei nada, lembrando-me do que meu 



amigo dissera, “se não fizer bem, mal também não fará”. 

Sabem o que aconteceu? Severina olhou-me fixamente, os 

olhos parados como se estivesse em outro mundo, e disse por 

fim: “Se o senhor tiver fé, acho que posso dar um jeito nessa 

sua asma...”. 
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