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A feiticeira de Deus
Angélica Royo

O

menino se arrumou para a grande festa. Colocou a primeira
calça comprida; camisa de manga longa, branca; gravata de cetim; sapatos pretos e um lírio na lapela do colete branco. Dona
Benta fez um esforço enorme para chegar a tempo, deixou o sítio aos
cuidados do tio Barnabé, veio com a neta Lúcia e sua boneca levada da
breca, para assistirem à primeira comunhão de Pedrinho.
Ele começou o catecismo aos dez anos. Antes das aulas, brincava
com seus amigos, de bolinhas de gude, de bafo de figurinhas ou de subir
nas árvores de jacarandá que ficavam no pátio da igreja, à procura de
gnomos, bruxas e sacis.
— Acho que vi um gnomo vindo naquela ventania.
— Não, aquilo é um saci, não vê a carapuça vermelha?
— Gnomo também tem gorro vermelho.
— É um saci, de uma perna só e pitinho na boca! Xiii, melhor descer,
senão ele pode fazer você quebrar a perna.
— Verdade, saci é malvado, gnomo é bonzinho. Conheci um nas plantações de cenoura no sítio de meu tio. O gnomo ajudava os legumes crescerem, só aparecia à noite. Foi quando o vi.
— Pois eu conheço um saci, muito inteligente que mora lá no sítio
da minha avó — disse Pedrinho. — Tem o saci bom e o saci malvado, depende da sorte de quem o encontra — acrescentou. — Esse saci de quem
falo, me salvou da onça pintada e de uma sucuri.Vocês sabiam que a sucuri
demora três meses para digerir um boi?
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— Quem te disse?
— Foi o meu amigo saci. E eu também a vi comendo um boi. Estávamos na mata e já era de madrugada, quando ela apareceu, é uma longa
história, outra hora eu conto.
Assim eram as conversas animadas entre as crianças nos dias da semana em que se encontravam para as aulas de catecismo.
Aprendiam a rezar, conhecer e respeitar a Deus, Jesus Cristo, Nossa
Senhora Mãe de Jesus e as histórias bíblicas que as professoras ensinavam
tão bem. Foi um ano de muitas aulas para se prepararem para a festa que
estava para começar.
Hoje, a igreja cheia de crianças, de auréolas claras, vestidas de branco, exalavam a fragrância do hálito dos anjos, prontas para receberem a
primeira comunhão.
Cantavam uníssonas as músicas que haviam ensaiado. A vela de um
lado, o catecismo e terço do outro, juravam amor ao Senhor. Ao som de
Gloria a Deus, recebiam a primeira hóstia, corpo e sangue de Cristo, de
joelhos rezavam por proteção.
— Por que comem o biscoito e rezam? Que estranho, isso não faz o
menor sentido — dizia Emília.
— É hóstia e não biscoito, representa o corpo de Jesus — vovó retrucou.
— E o padre? Come o biscoito maior e bebe vinho? Pode isso? Não
vai cair de tanta bebedeira, ah, se tio Barnabé estivesse aqui…
— Não, Emília, é só um gole que representa o sangue do Senhor.
— Vovó, quero fazer catecismo para entender melhor a missa —
disse Narizinho.
— Sim, querida, logo, logo você fará e prometo que Emília irá junto.
— Aceito sua proposta vovó, mas não vou ficar sem tomar o café da
manhã só para receber a hóstia, como fez Pedrinho.
— Emília, querida, ficar em jejum é uma forma de respeito ao Senhor.
— Quem é o Senhor?

— Papai do céu. É Deus que fez o mundo e tudo o que há nele.
— Chega de falação, Emília, você fala pelos cotovelos, até parece que
engoliu um sapo!
— Engoli a pílula que estava na goela do sapo, respondeu a boneca
de pronto.
— Emília, Emília, vamos respeitar, orar e ouvir o sermão da primeira
comunhão? Dona Antonica, mãe de Pedrinho, pediu mais uma vez.
Emília tinha muitas dúvidas, não aguentou, virou a cabeça e mostrou
a língua sem que alguém percebesse.
— Se falar de novo, te coloco fora da igreja — Narizinho ameaçou
Emília.
Inconformada e ainda com muitas perguntas a fazer, respondeu:
— Juro que ficarei quietinha. Cruzou as mãozinhas na boca e aguardou silenciosa a cerimônia acabar.
Ao término da missa, todos foram abençoados e convidados a irem
ao salão da igreja se servirem de sucos de jabuticaba, amora, salgadinhos
e petit four. Esses quitutes foram oferecidos pela paróquia a todos os
convidados, como acontece na maioria das igrejas, em homenagem a esta
celebração religiosa, explicou vovó.
Pedrinho trocou santinhos entre os comungados, tiraram muitas fotos e por fim a festa acabava para todos, mas não para o garoto. Ele tinha
outro compromisso: foi correndo entregar sua lembrancinha de primeira
eucaristia para Tia Nastácia.
Ela gostava de receber todos em sua casa, ainda mais numa data especial como essa, ficava orgulhosa de ter sido lembrada, principalmente
depois de ter salvado sua vida com tantas rezas e benzeção.
— Quer um guaraná? Uns bolinhos de chuva?
— Não, obrigada, só vim aqui trazer meu santinho. Vovó, Narizinho,
Emília e minha mãe me esperam em casa.
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— Ah, lembrança a todos e parabéns pela primeira comunhão, tenho
um presentinho para você.
Era o chaveiro de proteção, já benzido, com uma figa de madeira;
um trevo da sorte; pimenta vermelha e uma ferradura. E para completar
amarrou a fitinha de Nosso Senhor do Bonfim no braço de Pedrinho.
— E assim te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
— Tem o vasinho de arruda. Dê para Dona Benta. Os incensos são
para sua mãe.
Quando Pedrinho estava doente, Tia Nastácia ia todos os dias à sua
casa para benzê-lo. Era médico saindo e ela entrando. Quando os médicos pensaram ser problema pulmonar, bronquite crônica, até tartaruga
ela sugeriu que fosse colocada debaixo da cama do menino. Ele poderia
ter morrido não fossem os banhos de arruda, sal grosso, louro, alecrim,
enfim o banho das sete ervas. Daí Nastácia descobriu que o que ele tinha
mesmo era bucho virado. E o curou.
Nastácia vivia sozinha num cômodo simples, seus dentes eram tão
brancos que, quando sorria, o brilho refletido doía nos olhos. Às vezes
ficava brava, que dava medo até de dar um abraço e beijá-la. Usava seus
cabelos brancos cobertos com um lenço de pano estampado. Seu perfume era de rosas. As crianças não deixavam de ir a sua casa para tirarem
o quebranto e comer seus bolinhos que, de tanta energia positiva, os
curavam de muitos males. Isso acontecia quase todos os dias. Seu sorriso
ficava mais aberto quando conseguia ver o anjo da guarda dos pequenos.
A benzeção começava com um Pai Nosso, uma Ave Maria, vela, incenso
acesos e um sinal da cruz.
Tia Nastácia tinha a alma tão pura, e o poder de cura era tanto que
todos queriam ser abençoados por ela. Entre os frequentadores, além dos
adultos, estavam os amiguinhos de Pedrinho do catecismo, da escola e os
filhos do médico que no hospital diziam ter salvado a vida do menino.
— Tia Nastácia, ainda te levo para morar comigo no sítio do Picapau
amarelo, dizia Dona Benta quando ia visitá-la para tomar um passe.
— Um dia, respondia. Um dia
Bem, o final da história vocês conhecem:

Entrou pela porta da casa do gnomo;
Saiu por outra na carapuça do saci;
Pai, Filho, Espírito Santo,
Tia Nastácia está chegando para te acudir.
1, 2, 3, 4, 5, 7 mil
Aproveite e pegue o fio da história,
Quem puder que emende outra,
Pra que todos continuem a se divertir!
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C

leo Monteiro Lobato, bisneta do consagrado autor, é historiadora
e se dedica a promover a memória e o legado de seu bisavô, pai
da literatura infanto-juvenil brasileira, Monteiro Lobato.
Desde 2018, quando iniciou seu trabalho, Cleo idealizou o website
www.monteirolobato.com, referência em pesquisa sobre Lobato;
organizou o evento 100 Anos de Narizinho, celebrando os cem anos
do primeiro livro infantil do seu bisavô, que contou com a participação
dos maiores estudiosos de Lobato; faz parte regularmente dos Encontros
com Lobato da FFLCH-USP, organizados pela Profa. Dra.Vanete Santana-Dezmann; está à frente do projeto Lobato nas Escolas, que leva
palestras gratuitas a comunidades carentes, estimulando a leitura; e está
engajada numa campanha para obter verba para a restauração, o acondicionamento e a digitalização do acervo do autor na Biblioteca Monteiro Lobato (São Paulo), além de contribuir regularmente para diversas
publicações, com fotos do acervo da família.
Desde 2020, Cleo também está engajada em levar Monteiro Lobato
para os Estados Unidos e o mundo, junto com a Underline Publishing. Os
livros estão disponíveis no mundo todo, tanto em Português, com Narizinho Arrebitado - Livro 1 e O Sítio do Picapau Amarelo - Livro 2, quanto em
Inglês, com The Adventures of Narizinho - Book 1 e The Yellow Woodpecker
Ranch - Book 2, através da Amazon.
Você pode seguir Cleo e seu trabalho no Instagram e no Facebook:
@cleomonteirolobato e @lobatocomvc
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