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Prefácio 

Foi uma grande alegria para mim quando minha mãe, 
Gilka Geide Fernandes, esboçou o desejo de compartilhar 
nesse trabalho algumas de suas memórias e me chamou para 
ajudá-la nessa empreitada. 

São as memórias de uma mulher de Deus que nunca 
baixou a cabeça frente às adversidades e que soube manter a 
ternura, a simplicidade e o amor em todos os momentos de 
sua caminhada. Simplesmente Gilka de Deus, um livro atual 
com reflexões históricas e cotidianas que podem possibilitar 
ao leitor refletir sobre a riqueza e singularidade da vida de 
cada um neste planeta. 

Sendo assim, caríssimo leitor, que Deus abra seus 
olhos para descobrir na sua própria caminhada a alegria e o 
gosto renovado para agradecer e viver a vida como Gilka tão 
bem nos ensina. 

                         Uma boa leitura e fique com Deus, 

     
                 Maria da Paz Medeiros Fernandes 
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CAPÍTULO 1 

O Mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Olho em tudo e sempre encontro a Ti...”. 
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No mundo o que você tiver que fazer entregue a Deus e, se 
sentir na sua alma a paz e o contentamento (alegria plena de 
estar com Deus), o faça logo e pronto. Esse sempre foi o meu 
lema, nunca gostei de ficar pensando, imaginando se vai dar 
certo ou se não vai. Entrego a Deus, confio e faço a minha 
parte, assim tenho vivido minha vida. 

Se você ficar na dúvida não faça, entregue a Deus e espere 
outro sinal. Somente pensando, pensando e pensando... Pode 
ficar louco ou inativo! Pois, se quisermos entender o mundo 
pela lógica da cabeça, não entenderemos nada. O mundo é 
para se viver o que se sente na alma e não para entendê-lo ou 
para fazer o que achamos ser o certo! Lembre o que é de Deus 
traz paz e contentamento no coração e não tem ansiedade 
nem competição. 

Imagine quem poderá entender com a cabeça o mistério de 
você nascer, crescer e envelhecer de maneira tão rápida e tão 
trabalhosa para depois morrer! Isso, só pensando é 
totalmente sem sentido; dá depressão, tira o gosto de viver. 
Tem gente que vive triste, se lamentando, enquanto outros 
são felizes pelo prazer que cada dia pode nos dar, apenas 
vivendo e confiando em Deus. 

Eu tive e ainda tenho muitas pelejas, pois nesse mundo 
sempre temos o que fazer e resolver até o último dia de nossa 
peregrinação por aqui. Não sei, nem procuro a explicação 
para as dificuldades que acontecem, mas sempre tive, desde 
pequenininha, a certeza que os problemas são passageiros e 
apenas mascaram por um tempo a felicidade para qual fomos 
criados. 
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Assim, sempre fui e sou muito feliz, graças a Deus. Pois, 
mesmo quando existem situações difíceis, rezo, choro, confio, 
não desanimo e faço o que for preciso para resolver logo 
aquilo e voltar para o nosso estado natural que é a felicidade. 

Trabalhar é Viver  

Amo viver na Terra, aqui nós aprendemos com o nosso 
trabalho. Sempre gostei muito de trabalhar, de realizar, de 
ver o fruto do meu labor, desde as coisas mais simples até as 
mais complexas. 

Aliás, são os pequenos trabalhos que encantam o cotidiano de 
nossas vidas, dando um toque de luz e mudando a dureza, 
com a qual às vezes, o dia quer se apresentar, em algo muito 
especial. Isso vale para a preparação dos alimentos, as receitas 
gostosas de forno e fogão, os bordados, etc. Cada um 
trabalhando com os dons que recebe de Deus. 

Quantas vezes eu vi meu marido ou meus filhos chegarem 
cansados, enfraquecidos e de súbito, ao se depararem com a 
mesa repleta de delícias preparadas por mim, retomarem o 
ânimo e o gosto pela vida. Naquele momento a felicidade se 
restabelecia para eles e se mantinha, ou até aumentava para 
mim.   

Cozinhava todos os dias, nunca fiz aquilo por obrigação. Pois 
mesmo nos dias em que estava mais cansada ou até doente, 
logo ao começar a tarefa sentia gosto em vê-la concluída. 
Gosto de ver a receita ficar pronta. Realizo-me também com a 
carinha alegre dos familiares ao saborear o que eu havia 
preparado.  
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Para mim, cozinhar é algo encantador e dignificante ao ser 
humano. Afinal, somente nós humanos sabemos melhorar, 
aprimorar e diversificar ainda mais a imensa fartura de 
alimentos que há na Terra.  

Gostava de colocar a comida em travessas e enfeitar com 
rosinhas feitas com a casca do tomate e ramos de coentro. Ver 
aquela mesa pronta sempre me deu grande satisfação pelo 
dever cumprido e pela sensação de prosperidade. Afinal, 
tínhamos o que comer, e comer bem! 

Conseguir esse alimento bom com pouco dinheiro também me 
dava grande satisfação. Nunca desanimei, era um desafio e 
não uma pena! Entregava nas mãos de Deus e ia brincar de 
administradora de suprimentos.  

Aliás, tanto maximizar os recursos quanto dirigir carro são 
tarefas que eu considero de média complexidade. Quando as 
fazia colocava na mão de Deus, me esforçava e saboreava o 
êxito. 

Mas há duas tarefas que eu entregava e ainda entrego 
totalmente a Deus, pois a complexidade dessas empreitadas é 
incomensurável para um ser humano e nela somos apenas 
coadjuvantes. Essas complexas tarefas são saber viver e saber 
criar os filhos. Isso ninguém sabe! Apenas pedimos a Deus e 
nos esforçamos muito. Precisam de uma dedicação total e 
confiar na Santíssima Trindade. 

*** *** *** 

De fato, viver na Terra é algo misterioso. Não é fácil, mas é 
muito prazeroso, se olharmos para a Natureza, as crianças 
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brincando...Tudo é bem agradável. Aliás, brincar, cantar, 
tocar, rezar e louvar nos tiram imediatamente dos problemas 
e nos levam para a delícia de estarmos vivos. 

De uma coisa tenho certeza, a criança em formação ainda na 
barriga já escuta tudo. Sempre soube disso e minha filha 
médica confirmou ao me contar que ela havia acompanhado 
todo o pré-natal de uma gestante e a criança, depois de meses 
de nascida, ao ouvi-la arregalou os olhos procurando com 
interesse ímpar de quem era aquela voz escutada de dentro 
do útero. Assim é a vida. Crescemos e aprendemos desde o 
ventre materno. 

Existem coisas artificiais que a sociedade cria; diz que é 
verdade sem sê-lo. Fazem as pessoas perderem tempo e até se 
desesperarem, sem que valha nada. Pare, veja o que é bom 
para você, escute sua alma, sinta Deus na sua vida, segure em 
Sua mão e siga seu caminho que é único! 

Acredito que hoje as pessoas complicam muito a vida e 
costumam dar nomes para todos os problemas que inventam. 

Ao narrar um pouco de minha vida, vejo como as coisas mais 
marcantes, maravilhosas e inesquecíveis que vivi são muitas 
vezes as mais simples e aquelas que aconteceram e acontecem 
naturalmente. 

Seguindo a alegria do coração, milagres acontecem para você 
se maravilhar! Passei por muitas provações e necessidades, 
mas nunca fui de lamentar. Sigo sempre o coração, a paz que 
sinto na alma e seguro na mão de Deus pedindo e confiando 
em Sua Divina Providência. 
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Com Deus na frente, as coisas pequenas e aparentemente 
comuns e sem importância ficam magníficas e nos preenchem 
de uma imensa alegria que é o gosto pela vida. Essa é a 
plenitude da felicidade que está disponível para todos! Como 
o mar, o belo entardecer e toda a beleza da Terra que se 
mostra para todos. 

Escrevo essas palavras com o exemplo de uma vida calejada, 
não sou sonhadora nem teórica. Minha vida pode ser vista 
como bem dura, sempre trabalhando bastante e com muitas 
responsabilidades para dar conta de tantos afazeres e 
desafios. Porém, posso afirmar que amei e amo cada um dos 
dias de minha vida, que para mim é magnífica e cheia de 
alegria e vitória.  

Talvez achar que a vida é boa ou ruim dependa mais de como 
a gente se sente do que dos acontecimentos da vida. Pois de 
certa forma o mundo é um negócio complicado, tem coisas 
difíceis, mas a pessoa pode viver bem nele mesmo assim. 
Viver é muito agradável.          

Sentir a Existência  

E Deus criou o mundo... Acredito que Ele fez o mundo para as 
pessoas se comunicarem umas com as outras, aprendendo e 
construindo um lugar bom com muito amor. Porém, com a 
convivência veio à morte e isso é muito sério, não sei explicar. 

Nesse sentido, agradecemos a Deus por Ele ter tido essa ideia 
de criar todas as criaturas e também facilitar tudo na vida. 
Mas atenção, facilitar não é fazer por nós! Temos a parte que 
nos cabe na construção e no crescimento. Empenhar-se é 
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preciso e é muito prazeroso. E esse é um trabalho misterioso, 
saber decidir o que quer e o que não quer; aperfeiçoar-se, 
aprender e aprender. 

Tudo planejado, primeiro a Natureza; belíssima e tão rica; e 
depois o mundo sendo aos poucos habitado por nós, seres 
humanos.  Segundo a Bíblia Sagrada, Eva e Adão viviam no 
paraíso - acredito que o Paraíso é aqui mesmo na Terra, só 
que sem violência, sem dor e sem injustiça. 

Então Adão e Eva acharam o mal e o bem bulindo no que não 
tinham direito, e daí para frente todos nós para termos uma 
vida boa passamos por muitas coisas. Assim, a partir daquele 
momento todos os que estão no mundo passam por 
dificuldades para sobreviver e manter sua integridade. 

Entretanto, embora todos passem por aperreios, uns são 
tristes e outros alegres. Acredito que a diferença está na 
maneira como encaramos e atravessamos aquelas 
dificuldades. Pois podemos escolher como agir e assim acertar 
o nosso passo. 

Jesus nos deu tudo, um lugar para viver, a inteligência para 
adaptar e melhorar cada vez mais a nossa vida e a Terra. 
Portanto, podemos melhorar o ambiente para todos, afinal o 
destino do ser humano e da Natureza está interligado. Somos 
parte da Natureza e precisamos sempre cuidar dela. Na 
realidade, cuidando da Natureza cuidamos de nós mesmos e 
experimentamos aqui a promessa de vida em abundância para 
todos. 

Outra prova dessa ligação está no relato da Arca de Noé. Note 
que um casal de cada espécie foi cuidadosamente preservado 
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para que a vida, com toda a sua admirável diversidade, 
continuasse. Para mim, o objetivo desse relato é que dali 
saísse uma nova relação entre todas as criaturas. Assim, as 
pessoas começaram o trabalho de plantar; de fazer isso, aquilo 
e aquilo outro para progredir.  

Deste modo, as coisas vão se desdobrando e o mundo tem 
diversos lugares com diferentes culturas. Cada uma vendo um 
pedacinho do todo e acreditando que possui a verdade. Sei lá. 
Pode ser a verdade de cada um, de cada cultura, de cada povo. 
Mas a riqueza do mundo se faz com a união de todos esses 
pedacinhos. Viver é amar, agradecer, aprender, louvar, rezar 
e trabalhar! 
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CAPÍTULO 2 

Santa Luzia do Sabugi 

Minha querida, e muito querida terra! Fica situada na Paraíba, 
estado integrante do Nordeste do Brasil, região essa que foi a 
primeira a ser dominada e explorada pelos europeus.  

O Nordeste possui uma diversidade biológica, geológica e 
geográfica imensa, com atributos diversos e distintos de uma 
área para outra.  De forma que, se você andar pelo sertão 
nordestino encontrará uma cultura e uma natureza 
semelhante independente do estado ao qual aquela 
municipalidade pertença. E, ao mesmo tempo, totalmente 
distintas das do brejo, litoral, etc.  

Portanto, as fronteiras estaduais são apenas formais, pois as 
divisas reais são as que marcam as sub-regiões. Por isso, se diz 
que o sertão nordestino é uma “nação”, com seus costumes, 
riquezas, valores e imensos desafios. Dentro dessa nação 
nordestina existe o lindo diamante do Seridó que engloba 
cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte e possui rica 
beleza e tradição ímpar, sendo comum o casamento entre 
primos dos municípios. 

Minha cidade está localizada a 260 km da capital paraibana e a 
cerca de 306 m acima do nível do mar, nasceu como distrito 
em 1857, tornando-se distrito sede em 1872 (separou de 
Patos). Em 1938 Santa Luzia do Sabugi passou a se denominar 
Santa Luzia e em 1943 passou a se chamar apenas Sabugi 
sendo que em 1947 voltou a ser apenas Santa Luzia.  
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Para mim, minha cidade é e será eternamente Santa Luzia do 
Sabugi, nome que tinha quando eu nasci e que consta no meu 
registro de nascimento, o qual aprendi a amar e a escrever 
desde a primeira idade.  

Sabugi no Seridó  

Mas o que significa Sabugi? Pelo que aprendi na escola essa é 
uma palavra indígena que significa olho d’água barulhento. A 
partir de 1949 Sabugi também deu nome ao distrito de 
Caaporã que passou a ser São José do Sabugi, desmembrado do 
município de Santa Luzia em 1961. 

Minha municipalidade possui relevo repleto de cristais de 
rocha e quartzos de diversas tonalidades, especialmente, o 
rosa e o branco que deixam o cenário encantador o qual se 
completa com inúmeras, belíssimas e altas serras.  

A vegetação é um capítulo a parte, pois na época de seca 
quase toda ela fica cinza e seca, sem uma só folha ou sequer 
um sinal de vida. Quem não é de lá, olha e pensa que está tudo 
morto. Mas é a inteligência da Natureza, que por não ter 
suprimento reduz o gasto de energia ao máximo ficando 
adormecida (camuflada de morta). Só um disfarce à espera de 
florescer novamente. Assim, basta que aconteçam as 
primeiras gotas de chuva para que todo o verde floresça e 
milagrosamente os animais e as plantas vicejem 
abundantemente. São Carnaúbas (bonita árvore da família das 
palmeiras), oiticicas, craibeiras.  
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O seridoense, a exemplo da Natureza, aprendeu a resistir às 
duras secas e ressurgir com a invernada. Na região outras 
plantas resistem até verdes como o juazeiro (pé de juá) e 
alguns cactáceos nativos como o mandacaru, a macambira, o 
xiquexique e o aveloz. 

Em relação à pecuária sempre há a criação de gado, ovelhas e 
cabras. E faz parte da alimentação o feijão, o arroz, a 
rapadura, o milho, a mandioca (tapioca), a macaxeira, a carne 
de sol, a galinha de capoeira e a carne de bode. Além de 
deliciosas frutas e temperos como o coentro e o alecrim.  

Localizada na lindíssima região do seridó ocidental paraibano, 
Santa Luzia goza da riqueza ambiental e folclórica específica do 
Seridó do sertão. Fazendo desse pedacinho de terra um lugar de 
grandeza peculiar, desafios e oportunidades singulares. 

E o que significa Seridó? Esse termo pode ser de origem indígena 
e expressar “pouca folhagem” ou advir do hebraico significando 
“sobrevivente” ou “refúgio de Deus”, devido a ter sido também 
colonizado por cristãos judeus que fugiam da inquisição. Região 
historicamente ligada a pecuária, a mineração e ao cultivo do 
algodão. As cidades do Seridó possuem belos e importantes 
atrativos naturais (biodiversidade própria, açudes e serras), rica 
culinária e festas animadas (festival de quadrilhas, cirandas, 
forró, romarias religiosas). 

O Seridó faz parte do semiárido brasileiro, região de 
irregularidade de chuvas, sempre dependendo das massas de 
ar que vêm do litoral e do oeste. Santa Luzia possui barreiras 
físicas que tornam o clima árido e com risco de seca. 

A cidade  de  Santa Luzia possui três açudes (o açude novo , o 
velho

 
e

 
o

 
das

 
freiras).  Os açudes a cercam e quando estão cheios   
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tornam  a cidade  belíssima , principalmente  vista do monte 
de São Sebastião . Essa paisagem  é tão especial  que tornou 
nossa  cidade  conhecida  como  a "Veneza  Paraibana ", em 
alusão a bela cidade italiana de Veneza.  

O açude novo tem capacidade de cerca de 12.000.000 metros 
cúbicos lindamente emoldurados por serras e um formoso 
balde com porta d’água. O abastecimento da cidade costuma 
depender desse açude, por isso o banho só é liberado na época 
de sangria, quando as pessoas mais corajosas sobem na porta 
d’água e pulam destemidamente no açude.  

Cotidianamente as pessoas passeiam no balde do açude; umas 
para fazer exercício, outras para cortar caminho rumo às suas 
casas e outras para contemplar a esplêndida e diferenciada 
paisagem. 

Os Costumes  

As pessoas são muito religiosas e com ampla maioria católica; 
são assíduas às missas diárias e/ou dominicais, novenas, 
procissões, terços, orações comunitárias e quermesses. 
Costumavam tirar o chapéu ao passar diante das igrejas e das 
cruzes nas estradas. Geralmente ensinadas desde a infância a 
ter generosidade e honradez como valores que dignificam a 
vida humana e a família.  

Em todo o Seridó e Sertão nordestinos, a honra sempre foi um 
valor impagável; a tal ponto que era comum, e ainda hoje 
existem alguns casos, que grandes e pequenos negócios são 
fechados simplesmente com o empenho da palavra - a 
chamada “palavra de honra”.  
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Esse zelo também não leva desaforo para casa e busca 
combater as injustiças, principalmente a social, que às vezes 
juntamente com a seca desacata a honra do sertanejo, 
levando-o a mais dura de todas as decisões: deixar sua terra e 
migrar para as grandes cidades do seu próprio estado ou 
tentar a vida no sudeste do País.  

Aqui quero dizer que nada é mais duro para um sertanejo ou 
seridoense que deixar a sua terra. Lugar que ele ama de 
paixão e que nunca sairá de seu coração - viverá acalentando 
o forte desejo de voltar. Na mistura de todos esses fatores fica 
sempre desperta a valentia e fortaleza desse ser humano 
capaz de proezas inimagináveis como viver mais de cem anos 
com poucos recursos e vida duríssima, e ao mesmo tempo, 
formar grupos proféticos que buscavam revoluções 
libertárias. Sendo também terra de peregrinação de vários 
santos profetas como: Padre Ibiapina que em 1866 fez missão 
por Santa Luzia e chegou a ampliar o açude velho, e Frei 
Damião (esse eu conheci e acompanhei a pregação muitas 
vezes).  

E também de bandos de cangaceiros que nascidos em 
território tão pacato partiam para ação violenta em grupos 
em busca de fazer justiça com as próprias mãos. Na época em 
que eu nasci   esses bandos de cangaceiros vagavam por todo 
o sertão nordestino do Piauí a Bahia, e em alguns estados 
como a minha Paraíba somente escapavam das investidas do 
cangaço a zona da mata e o litoral. Graças a Deus, nunca 
passei por nenhum ataque de cangaceiros.  

A pior dessas invasões, de que eu tenho notícia, em minha 
cidade ocorreu em junho de 1912 e vitimou o meu avô 
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paterno, Ezequiel de Araújo Fernandes Filho. Ele era maestro 
da banda da cidade e estava em seu sítio chamado Carnaúba 
onde havia almoçado uma boa refeição e saboreado bastante 
melão como sobremesa. De repente chegaram dizendo que o 
bando de cangaceiros de Antônio Silvino havia invadido Santa 
Luzia, pegado os instrumentos da banda e estavam estragando 
tudo em praça pública. Meu avô que tinha grande zelo pela 
música e pelos instrumentos arduamente conseguidos para a 
banda municipal, ao ouvir aquele relato, prontamente selou 
seu cavalo, montou e saiu em galope para enfrentar com suas 
palavras e coragem os cangaceiros. No galope rumo à cidade, 
ao cruzar o rio Quipauá, caiu abatido por infarto fulminante 
com apenas quarenta e um anos. Deus o tenha no Céu. 

Meu pai herdou dele esse gosto, dedicação e zelo pela música. 
Aliás, o município de Santa Luzia do Sabugi sempre foi um 
celeiro de artistas desde poetas populares e emboladores até 
músicos eruditos como meu pai e meu avô.  

Entre os festejos populares sempre se apresentam a banda de 
música, o trio de forro pé de serra, o teatro e a vaquejada. 

Nesse território, as pessoas costumam agir espontaneamente, 
inteligentes e de uma praticidade que não se aprende nos 
livros; são muito perspicazes. A maioria fala em tom alto e às 
vezes há certa indiscrição em relação à vida dos outros. Todos 
costumam se conhecer. E a família é valorizada a ponto de seu 
sobrenome popular ser, por exemplo, Gilka de Zé Fernandes 
ou Gilka de Liberalina (meu pai e mãe, respectivamente).  

Ainda hoje quando o inverno é bom, os rios Barra e Saco 
deságuam no açude novo de Santa Luzia, fazendo a festa de 
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todos os habitantes com seu sangradouro formando uma 
grande queda d’água. Durante a sangria, o gostoso banho de 
açude fica liberado. Forma-se o biscoito que é um lago ou 
piscina natural bem bom para tomar banho e o rio Quipauá o 
qual é intermitente e muito importante para o município. 

As chuvas costumam ser concentradas nos meses de janeiro a 
abril, e o inverno quando é bom garante praticamente um 
mês inteiro de comemoração junina, sendo o São João uma 
das mais famosas festas do município com suas lindas 
quadrilhas, rica programação religiosa e forró nas praças. 

Também merece destaque a festa de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos, a da Padroeira Santa Luzia e a de São 
Sebastião. Todas comemoradas com fé, zelo e festejos diversos 
que atraem pessoas dos municípios vizinhos.  

Nesse sentido, vale salientar a participação ativa nessas festas 
religiosas da comunidade negra quilombola do Talhado, que 
se constitui em mais um rico elemento cultural dessa região. 
Tendo sido esse quilombo sempre respeitado e mantido, de 
certa forma, isolado com seus costumes e tradição. 

 “Cuidado com os negros do Talhado” - minha família nunca 
disse isso. Mas algumas pessoas na rua diziam e aguçavam a 
nossa curiosidade para observá-los quando eles vinham para a 
cidade e principalmente, quando comemoravam os festejos 
religiosos com suas bonitas danças características. 

Hoje o acesso a cidade é excelente, fruto de muita labuta dos 
filhos da terra incluindo o trabalho do deputado Jader 
Medeiros, primo do meu esposo. Assim temos a estrada 
asfaltada BR 230 cortando o município, podemos ir para Patos 
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e para o alto sertão ou em sentido oposto para Junco do 
Seridó, Campina Grande e para João Pessoa, a capital do 
estado. E pelas rodovias estaduais PB 221 para São José do 
Sabugi e PB 233 para a cidade de Várzea. 
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CAPÍTULO 3 

Meu Pai, a Carnaúba e a Igreja 

Meu primeiro desejo desde a mais tenra idade sempre foi 
seguir meu coração. Entre os cinco e os oito anos de idade, 
nada me dava mais alegria que levar flores para enfeitar a 
Igreja e seguir meu pai, numa aventura sempre nova e cheia 
de surpresas, até a Carnaúba. 

Portanto, plenamente feliz e satisfeita fazia as duas coisas 
continuadamente, sempre em dias alternados, em um enfeitar 
a Igreja, no outro ir com meu pai a Carnaúba. Ah! Só de 
lembrar já sinto meu peito estufar de regozijo! O que é a 
felicidade senão seguir nosso próprio coração? 

Assim, dia sim dia não, saia ainda bem pequenininha sozinha 
carregando a maior bacia que eu pudesse suportar com os 
meus bracinhos de moleca. A bacia ia cuidadosamente cheia 
até a metade com água, a fim de garantir a vitalidade das 
flores que eu ia pedir nas casas. 

Saía de casa levando a bacia e meu coração pulsava de alegria 
com satisfação ao pensar nos altares com as lindas rosas e 
flores que iria conseguir com minha peregrinação mirim.  

As casas escolhidas ficavam viradas para o açude novo, 
tinham jardins que aos meus olhos de criança pareciam 
imensos e riquíssimos de ampla variedade de flores e rosas. 
Essas casas eram chamadas de Bangalôs. 

Convicta do meu nobre serviço, eu batia palmas, chamava a 
dona da casa e pedia: “Senhora eu vim pedir umas florzinhas 
aqui para a Igreja”, com muitas dessas bondosas senhoras eu 
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já nem precisava falar nada, pois já sabiam que um dia sim 
outro não eu fazia essa peregrinação. Então geralmente com 
largo sorriso cortavam as flores e rosas mais bonitas, e 
ajudavam a colocá-las na bacia com capricho a fim de que 
continuassem viçosas até o nobre destino.  

Assim, juntava todas as minhas forças e decididamente seguia 
para a Igreja. Ao chegar sempre entrava pela porta do lado da 
imagem de Santa Terezinha, a qual recebia as primeiras rosas 
e flores arrumadas por Dona Luzia Araújo. Em seguida, corria 
para o centro da Igreja onde madrinha Naninha enfeitava com 
as ricas flores e rosas por mim trazidas o altar mor onde 
ficava o Santíssimo Sacramento. Enquanto isso eu fazia uma 
oração frente ao Santíssimo, e depois procurava convencê-las 
a enfeitar também a imagem de São Francisco de Assis, a 
quem também amo, que ficava no fundo do Altar. 

Pronto, missão cumprida! Meu coração saltitava 
contemplando as flores e rosas de diferentes cores e formatos 
dadas com tanto gosto pelas bondosas donas dos bangalôs e 
arrumadas de forma tão harmoniosa pelas cuidadoras da 
Igreja. Que maravilha a vida! 

Quando não ia pegar flores para enfeitar a igreja, eu 
acompanhava alegremente meu querido pai José Theódulo 
Fernandes até a Carnaúba. 
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Meu pai era neto de Aristides de Araújo Guerra e filho do 
Maestro, compositor e professor Ezequiel de Araújo 
Fernandes Filho. A Carnaúba era um pequeno sítio de nossa 
família que para mim parecia imenso em minha infância. 

Nos dias do sítio, ainda escuro meu pai batia na porta de meu 
quarto e chamava: “Gilka”. Pronto era o suficiente para eu 
saltar vibrando de alegria e sair toda serelepe. Seguíamos a pé 
de nossa casa até a Carnaúba, para isso saíamos com o sol 
ainda começando a despontar no céu, uma aventura 
extraordinária para minha idade. Com minhas pequenas 
perninhas levava quase uma hora de caminhada para ir e 
outra para voltar. Meu pai sempre ia à frente, para que 
pudesse ver se tinha algum perigo no caminho, e eu ia atrás 
dele. 

Em relação às cobras meu pai sempre disse que não tivesse 
medo porque nenhum descendente dele morreria de picada 
de cobra, pois ele era muito devoto de São Bento.  

Buscando o melhor caminho para mim, muitas vezes papai 
dizia para pisar exatamente nas pegadas dele, pois o terreno 
tinha obstáculos e perigos. E, assim, muitas vezes, eu errava o 
compasso e papai dizia: “olhe direito para os meus pés para 
não pisar no meu chinelo”. E eu prontamente respondia: 
“papai eu não piso mais, o senhor pode ficar descansado”. 
Mas, quando eu menos esperava “taco” pisava no chinelo dele 
e meu coração disparava com medo que ele desistisse de me 
trazer de novo. Porém eu sabia que meu pai me amava e 
gostava muito de minha companhia naquele passeio. 
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Passávamos no caminho por riachos que na época do inverno 
tínhamos que atravessar retirando as sandálias para que a 
correnteza não as levassem.  

Também no inverno era comum encontrarmos Manoel 
Emiliano (tio de Zé, meu futuro esposo) tomando banho nos 
poços feitos pelo açude novo, ele pulava e gritava. De longe 
ouvíamos seus gritos de júbilo e contentamento, alegria 
semelhante a minha ao colocar flores no altar ou ir a 
Carnaúba. 

Ao chegar a Carnaúba enquanto meu pai colocava as coisas do 
sítio em dia, eu brincava, olhava e saboreava as diferentes 
frutas: manga rosa (minha preferida), manga espada, caju, 
melão (preferida do meu pai), pinha, melancia, mamão, 
jabuticaba, juá entre outras. Também existia muito jerimum 
caboclo, feijão verde, tomate, cultivo de algodão para vender 
na fábrica de tecidos da cidade e uma pequena plantação de 
milho para consumo familiar.  

Outra riqueza era a fonte d’água, tão preciosa na época da 
seca e, com a qual papai dava de beber a todas as pessoas que 
moravam nas cercanias ou que pediam.  

Papai também dava boa parte das frutas geradas na Carnaúba. 
Tudo aos meus olhos era abundância e em meu pai vi muitos 
exemplos de generosidade. 

Assim, o passeio era maravilhoso, respirava o ar com os 
diferentes cheiros das frutas e das plantas do campo e junto 
com meu pai contemplava belíssimos    pássaros   que 
executavam primorosas melodias e diálogos cantantes. E 
apreciava o gado e o jumentinho.  
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Concluída as tarefas no sítio, voltávamos para casa, muitas 
vezes, com Antônio Paulino (o contador das mais belas 
estórias) que ajudava no sítio. Ele trazia com o auxílio do 
jumentinho as frutas e os legumes da Carnaúba até nossa casa 
na cidade. 

À medida que eu crescia passei a ir com o meu pai apenas uma 
ou duas vezes na semana, pois já ajudava muito em casa, 
cuidando dos meus irmãos menores. Entretanto, meu coração 
continuava ali, grudadinho no meu pai. Ao lembrar de suas 
ações de generosidade o meu coração regozija de alegria.  

Como tabelião do cartório do registro civil, meu pai que dava 
muito valor ao santo matrimônio, fez inúmeros casamentos 
de pessoas menos abastadas; geralmente moradores das 
fazendas e sítios da região sem cobrar nenhum tostão e dando 
um almoço festivo para comemorar a ocasião. Alguns destes 
casais já moravam juntos e até já tinham filhos e papai 
perguntava: “Por que não se casam?” escutando como 
resposta o fato de ter poucos recursos. Papai prontamente 
dizia: “Pois o casamento e o almoço serão por minha conta”. E 
já combinava a data com os noivos. 

Então, pedia para mamãe providenciar um farto e gostoso 
almoço com muitas iguarias para o dia marcado com os 
noivos. Lembro que uma vez uma das crianças de um 
determinado casal não queria comer, porquanto só sabia 
comer “fejão”. Todos riram com a birra do menino que 
terminou conhecendo e apreciando outros sabores. 

Como maestro da banda da cidade, papai pacientemente 
ensinava música a todos os rapazes que participavam ou 
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queriam participar da banda. Papai dava dicas sobre os 
instrumentos e tocava especialmente o trombone e o violão. 
Também tocava órgão na igreja, tarefa a qual dedicou quatro 
décadas de sua vida, compondo belíssimas músicas sacras de 
louvor e adoração. 

Quando fiquei mocinha passei a cantar e a acompanhar meu 
pai fazendo o vocal quando ele ia se apresentar em festas nas 
cidades vizinhas, principalmente, nas comemorações das 
padroeiras e dos padroeiros. Minha voz se adequava a melodia 
passando de soprano à contralto conforme a necessidade da 
música e as dicas de meu pai. 

Comumente viajávamos de caminhão e na frente eu, meu pai e 
às vezes minha prima Dudu ou alguma das minhas irmãs. Os 
demais componentes da banda acomodavam-se em cima da 
carroceria com os instrumentos. 

Às vezes retornávamos na mesma noite, outras 
pernoitávamos. Meu pai e os músicos dormiam em grandes 
salões repletos de armadores com diferentes e coloridas redes 
e eu na casa de alguma senhora conhecida. 

Ah... que tempo bom! Sentia um santo orgulho de ver meu pai 
compondo músicas sacras para as missas festivas e, sobretudo, 
para o Sagrado Coração de Jesus, sua devoção especial.  

Com o tempo, de tanto ver meu pai tocando e ensinando aos 
rapazes da banda a tocar os instrumentos, comecei a tocar 
órgão e violão por conta própria.  

Ah... tocar nas missas e nas festas solenes! O órgão enchendo o 
recinto da igreja e o coração das pessoas com acordes 
celestiais como os que o meu pai compunha. Isso para mim 
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sempre foi um sonho e algo inesquecível que trago vivo 
dentro de mim!  

Contudo, nunca fui uma instrumentista, meu pai jamais me 
ensinou e eu também não estudei música em nenhum outro 
local, já que meu tempo mal dava para a escola e para pegar 
nos irmãos menores. Porém, de tanto apreciar, prestar a 
atenção (mesmo pegando nos meninos) e pedir a Deus, 
comecei a dedilhar e desenvolvi o suficiente para acompanhar 
alguma música popular e sacra.  

Depois de casada e morando na Capital, cheguei a 
acompanhar missas completas. Tocando órgão apenas de 
ouvido. Nunca compus, nem sou uma musicista. Contudo as 
notas musicais sempre tocam o meu coração e reacendem 
nele a alegria do louvor e o gosto pela vida. 

Quão sublime conversar com Deus pelas notas musicais! É o 
compasso da criação, é a vida celebrada no dedilhar de nossas 
mãos e no balanço de nossos pés a pedalar o fôlego do órgão. 

O tempo passou, mas todo aquele contentamento continua 
vivo e sendo renovado a cada dia dentro do meu coração. Com 
mais de oitenta anos continuo a olhar, muitas vezes, para a 
vida com o mesmo encantamento e curiosidade dos meus 
tempos de menina. 
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CAPÍTULO 4 

Minha Infância e Crescimento 

A minha infância eu aproveitei muito.  Porém, aos nove anos 
tive que dar maior atenção aos estudos e, sobretudo, sempre 
ajudei minha mãe que todo ano tinha um novo filho. 

Para a escola fui desde cedo. Estudei no grupo escolar e para 
me ajudar nos estudos, por um período, meu pai me colocou 
na escola particular de Tereza Medeiros (nossa querida Teca), 
uma pessoa muito bondosa, culta e religiosa que reforçou meu 
conhecimento e foi minha catequista. Ela tinha vocação 
religiosa e gostava muito de disciplina. Lembro que levei 
muitas palmatórias por não ter feito o dever de casa. Era 
errado não ter feito o dever e não procurava me desculpar, 
embora não tivesse culpa, pois não tinha tido tempo para 
estudar só cuidando dos irmãos. Entregava aquele castigo a 
Deus e Ele me socorria. 

Nessa época fazia de tudo para ir ao curral tomar leite, lá na 
querida Carnaúba. Chegando lá, eu ia pular, andar, correr, 
chupar frutas e fazia muitas brincadeiras, comumente junto 
com meu irmão mais velho e às vezes alguma outra irmã.  

Lembro muito de meus passeios com meu irmão mais velho, 
notadamente quando ia para a Carnaúba vigiar as pessoas que 
entravam lá e saiam com as sacolas cheias de frutas e outros 
mantimentos. Nós achávamos aquilo muito desonesto. 
Sabíamos que entrar no que é dos outros e tirar o que não é 
seu era errado. Assim eu e meu irmão ficávamos observando 
em cima das árvores e quando as pessoas estavam saindo do 
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sítio com sacolas, pulávamos e tomávamos aquilo tudo. Então 
enfiávamos todas as alças das sacolas em um pau, 
suspendíamos em nossos ombros e levávamos para casa. Era 
muito pesado, mas íamos firmes e orgulhosos por corrigir os 
errados e salvar o que era nosso. 

Porém, muitas vezes, quando chegávamos a nossa casa 
algumas daquelas pessoas já tinham ido reclamar a papai e ele 
dizia para devolvermos tudo... Tanto esforço em vão! 
Ficávamos tristes e papai explicava: “roubo é pecado, mas não 
é que tudo que se pegue seja roubo. A água é uma coisa que 
ninguém pode passar sem ela, eu tenho bastante, portanto, eu 
posso servir e ajudar. Os alimentos para viver, se não tem 
dinheiro para comprar, no sítio tem e eu posso arranjar”. Meu 
irmão respondia: “Agora eu vou deixar que roubem tudinho e 
não vou mais nem lá”. E eu lhe dizia: “Não, vamos continuar 
vigiando, senão levam tudo”. E, assim, íamos novamente 
cumprir a “missão”. Muitas vezes apanhamos de papai devido 
a essa teimosia. 

Minha casa ficava, e ainda fica, em frente a porta lateral da 
igreja matriz (oposta a do altar de Santa Terezinha que eu 
enfeitava na primeira infância). 

Aliás, a Igreja Matriz se confunde com a própria história de 
nossa cidade, pois ela existe desde 1773, quando era capela 
dedicada a Santa Luzia e ao redor dela foram feitas as 
primeiras construções habitacionais. Passou a ser paróquia 
em 1857. 

O terreno da minha casa era muito grande e ia de uma rua a 
outra. O quintal era repleto de plantações desde uma horta 
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até diferentes fruteiras como a saborosa romã. Também tinha 
um pé de jasmim que se mantinha florido e do qual eu sempre 
tirava um raminho com flor para colocar no meu cabelo. Com 
o tempo papai deu parte do quintal para umas pessoas que 
precisavam de moradia e ficamos com a casa, a horta, o 
jasmim e a romã.  

Minha  querida  avó  materna  Francisca  Feliciano  de Araújo      
("Manchiquinha", Mãe Chiquinha) era muito religiosa e ativa 
na Igreja . Ela me contava  muitas  histórias  e conselhos  do 
tempo em que ela com seu marido (meu falecido avô, a quem 
não cheguei  a conhecer), visitavam  a cidade de Juazeiro  para 
ouvir o Padre Cícero.  

Quando minha avó morava com tio João, eu mesmo 
pequenininha gostava de ajudá-la a vender na mercearia dele; 
enquanto ele ia ao sítio da noiva. Depois que tio João casou, 
minha avó passou a viver conosco e tinha o meu pai como um 
filho.  

Recordo que uma vez uma prima legítima foi mordida por um 
cachorro louco e por não haver vacina contra raiva, minha 
avó pediu ao padre para pegar a chave do sacrário. Ela pegou 
o cálice vazio e o colocou na boca da menina que foi 
milagrosamente curada e não apresentou mais nenhum 
sintoma. 

Nessa época minha mãe tinha um filho por ano, partos 
naturais com parteira. Às vezes os partos eram tão difíceis 
que eu escutava meu pai dizer: “Esse (a) menino (a) quase 
matou Liberalina”. Então via meu pai sorrindo de alívio e 
alegria, ir avisar a todos que havia nascido mais um (a) e 
agradecer a Deus pela vida de minha mãe e da nova criança. 
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Lembro que minha avó preparava gostosos frangos de 
capoeira para a alimentação de minha mãe durante seus 
resguardos. Entretanto, aquilo era uma tentação para nós que 
a aperreávamos muito, embora tivéssemos carne de boi e 
outras comidas para nosso consumo, nós ficávamos fixados 
em conseguir um pedaço daquele frango. Afinal nada, nada 
mesmo, se comparava a aqueles frangos de capoeira 
temperados com todo esmero pela minha avó. Confesso que, 
muitas vezes, fiquei pastorando um pequeno descuido para 
tirar um pedacinho daquela iguaria especial. 

Assim, a casa ia ficando repleta de lindas crianças. 
Infelizmente alguns bebês, que eram tão bem cuidados, 
risonhos, gordinhos e rosadinhos, morreram de susto devido 
ao barulho dos fogos de artifício usados durante as 
comemorações juninas e em outras festas. E as pessoas 
diziam: “morreu mais um anjinho!”. 

Esses fogos costumavam ser soltos no patamar da igreja, atrás 
das casas e também nas calçadas. Meu pai sempre procurava 
pastorar para dizer que não fizessem aquilo por causa do 
susto nos bebês e os mandava embora. Entretanto, às vezes 
acontecia. Quando os bebês morriam, eu chorava muito, pois 
sentia tristeza, saudade e pena por eles não terem podido 
crescer para ver e viver nesse mundo tão maravilhoso! 

Nessa época gostava de acompanhar a minha avó materna e 
minha mãe às novenas diárias que aconteciam lá em casa para 
Nossa Senhora do Bom Parto (principal devoção de minha 
mãe que teve 24 partos) e também para São Francisco, São 
Sebastião, Santa Terezinha e outros.  
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Essas novenas com o tempo eram mescladas com o intenso 
barulho que os irmãos menores faziam. E assim entre uma 
oração e outra era comum ouvirmos: “Ave Maria cheia de 
Graça... Cala a boca menino... O Senhor é convosco... Já estão 
aqui de novo? Vão correr lá fora!... Seja feita a Vossa 
vontade... Fale baixo, tenha respeito, psiu, silêncio...”.  

A partir dos oito anos, quando conseguia um tempinho entre 
os afazeres de casa, costumava brincar no patamar da igreja 
com as meninas que moravam perto de minha casa (no 
Pernambuquinho). Naquele tempo eu tinha muitas colegas e 
brincávamos de amarelinha, pega, roda, cantoria, teatro, anel, 
etc.  

Mas nada se comparava as noites de estórias encantadas! Que 
também eram contadas nos domingos e feriados às vezes pela 
manhã. Sentávamos no chão, em total silêncio, para escutar 
com absoluta atenção as magníficas estórias com ricos 
detalhes, cuidadosamente narrados por Antônio Paulino.  

Eram estórias de rei, rainha, carruagens e inúmeras aventuras 
imprevisíveis, ricamente ilustradas pelo contador de estórias. 
Ficávamos todas de boca aberta e embevecidas pelas 
particularidades e singularidades das estórias. Depois 
demorávamos muito a pegar no sono, rememorando e 
imaginando cada cenário contado. 

Hoje fico a imaginar como aquele homem tão simples do 
campo, sem estudo e em uma época com tão poucos recursos, 
produzia estórias tão inesquecíveis das quais ainda hoje 
lembro.  
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A esposa dele era uma pessoa muito boa. Lembro que às vezes 
quando mamãe estava para descansar (parir), ela vinha e 
levava o caçula para a casa dela para cuidar da criança menor 
enquanto nascia a nova criança. Quando isso acontecia, eu me 
aperreava e saia chorando atrás dela com medo que o bebê 
fosse embora para sempre e não viesse mais morar conosco. E 
ela muito risonha me explicava tudo. 

Ela morreu ainda nova, na época eu já tinha 15 anos. Poucos 
dias depois de sua morte, quando eu estava voltando para 
casa em plena luz do dia, ela apareceu. Foi a primeira alma 
que eu vi, lembro que na hora foi como encontrar qualquer 
pessoa na rua e não tive nem medo nem surpresa.  

Ela então me disse: “Gilka, diga a comadre Liberalina que ela 
pague duas missas que eu fiquei devendo e bote um 
dinheirinho para as almas do purgatório” e desapareceu.  

Corri para casa e contei à mamãe que prontamente disse: 
“agora mesmo”. Então pegou a bolsa e foi na igreja resolver. 
Não pensei sobre aquilo, tudo aconteceu de maneira muito 
natural, inclusive a reação de minha mãe. 

Outra coisa que marcou bastante a minha infância e 
crescimento foram os maravilhosos banhos no açude novo. 
Quando o inverno era bom ocasionava a sangria do açude que 
liberava o banho para quem quisesse tomar. 

Uma vez, por volta dos meus onze anos, eu vinha da escola 
quando gritaram: “o açude está sangrando”. Pronto, saí em 
disparada e caí dentro do açude deixando somente os sapatos 
e os livros de fora. A farda pesava porque ficou toda molhada 
e colada no meu corpo. Não me importei nem pensei em nada. 
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Satisfeita eu brincava, gritava, pulava e nadava em pleno 
êxtase de alegria... Fico leve lembrando daqueles momentos! 

Porém, ao chegar em casa com a roupa toda molhada, mamãe 
brigou muito comigo e questionou como eu iria para aula no 
outro dia, pois a farda não enxugaria naquele tempo frio e 
úmido de inverno. Então, passei horas passando o ferro na 
farda para secá-la. Assim, pude ir para aula no outro dia, 
senão eu sabia que ia ser um “haja padecimento” e podia até 
ter pisa se eu não estivesse muito bem fardada para ir ao 
colégio. 

Fui crescendo e sempre nos invernos, sozinha ou 
acompanhada eu dava um jeito de tomar os rápidos banhos de 
açude. 

Lembro de uma vez em que quase morri. Eu tinha por volta 
dos doze anos de idade e estava em casa cuidando dos irmãos 
menores, então pedi a mamãe para dar um mergulho no 
açude. Ela então cuspiu e disse: “Chegue antes que o cuspe 
seque”. Saí correndo e no açude encontrei com Judi e umas 
amigas em uma canoa. Elas disseram: “Nós vamos até a ilha, 
quer ir Gilka?” e eu respondi: “Eu vou!” e subi alegremente na 
canoa. 

A ilha ficava no meio do açude. Achei a ideia do passeio 
maravilhosa, embora soubesse que eu só tinha o tempo de um 
cuspe secar. Afinal, era um passeio de canoa, valia a pena 
arriscar, pois daria tempo para ir e voltar. Assim, apreciei 
bastante o passeio. Porém ao chegar à ilha elas desceram para 
uma caminhada. 
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E eu, aperreada que o cuspe secasse, perguntei: “Vocês vão 
demorar muito aqui?” e elas disseram que iam, pois queriam 
conhecer um pouco a ilha, que naquele tempo era grande e 
tinha até uma casa com uma família morando. Aí eu disse: “Eu 
não posso ficar porque mamãe está me esperando”. Elas 
disseram: “Vamos só conhecer aqui e já vamos”. Aperreie-me, 
pois o cuspe estava secando e então disse: “Não, eu tenho que 
ir”. 

Sem mais demora, pulei no açude e saí nadando. O açude foi 
ficando fundo e a margem muito longe. Lembro que nadei 
com muito esforço, com parte da cabeça de fora, nadava, 
nadava e a água pelejando para entrar na minha boca e no 
meu nariz. Com sacrifício consegui chegar à margem em 
frente da casa de Mané Tiosano, sacristão da igreja que tocava 
o belíssimo sino. Recuperei o fôlego, agradeci a Deus por estar 
viva e corri para casa.  

Cheguei em casa caladinha e embora estivesse quase sem 
fôlego ninguém percebeu nada. Então, minha mãe olhou para 
o cuspe e disse: “Mas quase seca”! E me fitou fixamente por 
alguns segundos. Então, me mandou trocar de roupa e pegar 
nos meninos. Nem ela nem papai nunca souberam do perigo 
que vivi. Na realidade não contei a ninguém naquela época o 
que tinha acontecido. Afinal, quando entrei no barco para o 
passeio eu assumi o risco, e paguei o preço. No mais só tinha a 
agradecer a Deus por estar viva e ter dado tempo do cuspe 
não secar! 

Lá em casa nunca tivemos luxo em roupas ou objetos, nem 
dinheiro no bolso, mas nossa alimentação sempre foi farta em 
refeições com grande variedade de comidas deliciosas. 
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Aprendi com minha mãe e minha avó a fazer inúmeros pratos 
de forno a fogão. E também fazia queijo de manteiga e de 
coalho para a família com o leite que vinha da Carnaúba. Para 
completar, papai tinha uma conta aberta na lanchonete de 
Josefa de Felizardo e pegávamos o que quiséssemos para 
comer lá. No final do mês papai ia lá, pagava tudo e renovava 
a conta. 

Nessa lanchonete vendia-se de tudo e a noite todos que iam a 
praça procuravam comprar alguma gostosura lá. Entre os 
meus doces prediletos estava o sequilho (espécie de biscoito 
feito com goma e coco).  

Os sequilhos tinham diferentes formas, inclusive em forma de 
gente. Achava aquilo bastante criativo e um dia ri muito 
quando um homem disse: “eu quero quatro criaturas e um 
doce de leite”. Que pedido inusitado!       Meu pai, minha mãe, 
minha cidade, minha família e amigos. Quantas bênçãos! 
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CAPÍTULO 5 

José Meu Amor 

 

 
 

Lembro que papai tocava junto com uns músicos da banda no 
baile do Passo Municipal aos sábados à noite. Eu costumava 
pedir a papai para ir com ele somente para ver Zé dançar (isso 
claro era um segredo só meu). No baile com muito esforço 
devido a ser ainda pequena, subia nos bancos de ferro e ficava 
olhando Zé dançar com as moças.  

Zé era filho único masculino de uma família abastada. Neto de 
Joaquim Estanislau de Medeiros, homem muito religioso e 
caridoso que juntamente com sua esposa Antônia Maria de 
Jesus Medeiros teve doze filhos; incluindo o Doutor João 
Maurício de Medeiros, ministro da agricultura no governo de 
Getúlio Vargas e o Doutor Felippe Emydio de Medeiros, juiz 
por vocação e muito abnegado. 
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Seu pai Gentil Luciano de Araújo Fernandes, muito 
empreendedor e amigo da Natureza era de Caicó e primo de 
meu pai. Zé tinha dez irmãs que cresceram na cidade de 
Recife. Ele que nasceu em Santa Luzia era apaixonado pelo 
Seridó e quando sua família mudou-se para o Recife, ele ficou 
morando com sua tia materna Maria da Paz de Medeiros 
Cabral e o seu marido Doutor Silvino Cabral da Nóbrega; que 
era o cirurgião dentista da cidade e que também foi prefeito e 
deputado estadual. Um casal maravilhoso, muito católico e 
que tinha Zé como filho único e o amavam demais.  

Criaram Zé com todo carinho e cuidados. A meninada, 
incluindo meu irmão e um primo ambos mais velhos que eu, 
invejava muito os modernos e exclusivos brinquedos que 
Doutor Nino comprava para ele. Zé foi também o primeiro 
rapaz a ter uma uma motocicleta e as moças sempre pegavam 
carona na garupa. Meu querido  José de Medeiros  Fernandes , 
então  conhecido  como  Zé de Doutor  Nino , devido  a seu pai 
adotivo e tio. 

Eu pequena já o admirava de longe, ele nem me via, mas à 
medida que fui crescendo, o amor começou a florescer entre 
nós. Ele e eu nascemos e morávamos na mesma rua; éramos 
ainda primos e selados no amor por Deus. Zé sempre tão 
bonito e elegante; muitas vezes vestindo finos ternos de linho 
branco e chapéu panamá, como costumava andar. Muito 
educado e de alma refinada; tinha um coração amoroso, 
sonhador e amante da Natureza. 

Zé estudou na Capital. Entretanto, achava ruim ficar durante 
toda a semana longe de Santa Luzia e de seus pais, assim 
desistiu de fazer a graduação em agronomia, sua vocação. 
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Porém, fez vários cursos por correspondência e colecionou 
inúmeras enciclopédias adquirindo conhecimentos que 
utilizou na sua vida e na orientação de quem o procurava. 

Também serviu ao exército e aprendeu a ter disciplina e 
técnicas de defesa e de combate.  

Uma das características de seu caráter sempre foi o imenso 
amor pelo Brasil. Zé era mais que um patriota, era apaixonado 
pelo Brasil, por seus costumes, suas riquezas e, sobretudo, sua 
diversidade. Lembro que ele dizia: “se você quer conhecer o 
mundo, conheça o Brasil, pois dentro do nosso país está o 
mundo todo”. 

Viajava pouco, pois o que ele mais amava era cavalgar na 
fazenda São Domingos que era de seus pais. Essa fazenda 
tinha cerca de quinhentos hectares de terra ricamente 
ornamentada por belíssimas serras. Ele gostava de subir nas 
serras para contemplar o por do sol e agradecer a Deus por 
mais um dia. Assim como eu, também era devoto de São 
Francisco de Assis, a tal ponto que, com muito gosto, demos 
esse santo nome a um de nossos filhos. 

Na fazenda de São Domingos, Doutor Nino costumava dar 
festas e receber políticos estaduais e nacionais de renome que 
eram seus amigos.  Havia muito gado, açude particular, 
riacho, ampla casa principal, casa de morador, árvores e 
plantações diversas. 

O solo da fazenda brilhava enormemente ao bater do sol 
devido às diversas e bonitas formações rochosas que também 
compunham a terra. E Zé costumava dar nome as serras e 
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demais formações rochosas, conforme as figuras a que elas se 
assemelhavam. Meu Zé, meu doce romântico! 
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  A Paquera 

Quando fiquei mocinha seguia o costume de minha cidade: 
depois da missa subíamos para a praça da rua de cima, e 
ficávamos dando voltas e conversando. Algumas moças se 
arrumavam muito, pois a praça era um lugar para luxar e 
mostrar os dotes de beleza, assim às vezes havia um 
verdadeiro concurso de beleza e vaidade.  

Eu usava apenas os vestidinhos simples que possuía, sempre 
gostei muito de vestidos floridos. Também a flor de jasmim do 
quintal lá de casa era meu ornamento no cabelo, pois não 
tínhamos dinheiro para luxo. 

Assim eu ia à praça só para passear e ver Zé, não me 
comparava com ninguém. Afinal só tinha poucos vestidos com 
os quais andava para todos os lugares e se fosse pensar muito 
e me comparar com as outras que tinham mais recursos, 
poderia ficar triste ou até deixar de ir para a praça. E isso 
nunca! Melhor ser eu mesma e ir ver Zé do que pensar em 
besteira. Mesmo tão simples, muitas vezes ao passar por Zé na 
praça, ele exclamava: “Princesa do Havaí!”.  
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Sua voz era firme e sincera e sabia que o elogio que ele me 
dirigia era único e peculiar. Lembro como ficava feliz e quase 
levitava, com aqueles meus vestidinhos floridos tão singelos e 
aquela flor de jasmim no meu cabelo. 

Assim, o que mais gostei no colégio foi vê-lo me atucalhando 
de lá da frente da casa de João Silva (o fotógrafo). Zé ficava lá, 
escorado na parede e olhando para o lado do ginásio 
procurando me ver ainda que de longe. 

Ah! Tempo bom. Zé já estava se apaixonando por mim. Eu que 
desde pequena o havia notado e quando ele passava, dizia 
para quem estivesse ao meu lado: “Oh, mas aquele é um rapaz 
bonito!”. 

Ah... hoje ao me lembrar disso, ainda sinto uma sensação boa 
subindo em mim e se expandindo no meu peito. Meu amor e 
admiração por Zé ainda são os mesmos. A nossa caminhada 
não foi fácil, mas sinto que o nosso amor sempre se renovou e 
fortaleceu ao longo dos anos.      

O Namoro  

O tempo foi passando e um dia ele foi lá em casa, deu boa 
noite e perguntou por mim. De dentro de casa eu ouvi e meu 
coração acelerou. Na mesma hora apareci no terraço e disse: 
“Vamos sentar aqui, Zé”. Assim, nasceu o namoro. Não era 
como os namoros atuais. Era totalmente vigiado pela minha 
família e mal podíamos chegar perto um do outro. 

Namoro sem pegar nem na mão. Quando ele ia lá em casa, 
batia palma e dizia: “Gilka está?”. Então eu aparecia, sorria e o 
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convidava para sentar. Ficávamos sentados no sofá, às vezes 
sem dizer uma só palavra, com todos olhando e vigiando. 

A minha família não tinha boa vontade com nosso namoro, 
acho que o achavam boêmio, não sei direito. Somente sei que 
faziam tudo para dificultar o namoro e me desgostar em 
relação a ele. Inclusive com frases um tanto ácidas que 
visavam minar o meu amor e minha autoestima. Eu não 
prestava atenção apenas seguia o coração e entregava a Deus. 

Hoje lembrando tudo isso, fico admirada como uma relação 
tão forte como a nossa foi gerada de maneira tão espontânea. 
De fato acredito que nosso amor foi selado no céu, já que 
desde o começo não precisávamos de muito contato para nos 
compreendermos porque nossos corações conversavam entre 
si e se entendiam.  

Lembro que nessa época papai trazia enormes e deliciosos 
favos de mel da Carnaúba. Ele dava um jeitinho de esconder os 
melhores por baixo dos outros. E eu esperava uma chance 
para pegá-los. Assim, conseguia o melhor favo e enrolava em 
um pano para que disfarçasse. E entre um afazer e outro 
atucalhava pela porta dos fundos lá de casa a hora que Zé 
voltasse do açude onde costumava caminhar ou mergulhar a 
depender da época. Quando via que Zé estava deixando o 
açude em direção a casa dele, eu pegava o favo de mel 
reservado no pano, segurava com a mão no meu lado direito e 
corria em disparada pelo beco vizinho a minha casa. 
Interceptava Zé no meio do caminho e entregava-lhe o 
melhor favo de mel. 
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Entregava o mel a Zé, ele sorria e enquanto ainda estava 
agradecendo, eu já corria de volta para casa. Algumas vezes 
via meu pai dizer: “Mas eu trouxe um favo de mel tão bom, 
botei aqui e não tá”. E como meu pai era muito generoso 
achava que algum familiar tinha saboreado primeiro, assim 
tudo ficava para lá e pronto. 

Assim, o namoro seguia firme. Zé ia lá para casa, sentava no 
sofá e ficávamos ambos vigiados, nos olhando e sorrindo com 
os olhos e o coração.  

Uma vez na festa da Padroeira Santa Luzia, ficamos de mãos 
dadas e foi maravilhoso. Mas, quando mamãe viu me 
repreendeu e passou a noite todinha reclamando, e nessa 
noite ninguém dormiu. 

Devido a ser presa e não poder acompanhá-lo aos bailes, nas 
noites de festa sempre chegava gente de madrugada lá em 
casa. Batiam na janela do quarto de papai e o acordavam. Ele 
levantava abria a porta e as pessoas passando por baixo das 
redes dos meus irmãos nas salas, iam me acordar para 
contarem que Zé tinha passado a noite inteira dançando com 
alguma moça que estava no baile, comumente uma bem 
bonita e de boa família, pois muitas o queriam.  

Não sei nem explicar como, mas aquilo não me abalava e eu 
dizia: “Obrigada por me dar notícias” e deixava aquilo passar. 
Afinal eu não tinha podido ir e não podia culpá-lo por dançar 
com outras. 

Assim, é a vida. Peça a Deus o discernimento para saber 
escolher e o acompanhamento para realizar, continue firme 
no que você acredita e almeja; e não desanime com as reações 
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e opiniões alheias. Pois só você sabe o que pulsa em seu 
coração.    
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CAPÍTULO 6 

Mundo em Guerra 

Esse capítulo para mim tem grande relevância porque 
durante todos os anos ao lado de Zé, sempre o ouvi falar sobre 
a guerra. As causas, as estratégias, os desafios e os horrores 
que foram cometidos por motivos triviais que ele resumia em 
dois: intolerância e ganância. 

Hoje vejo como sua vivência e reflexões sobre esse terrível 
evento mundial, contribuíram para seu caráter ímpar de 
benevolência, paciência, honra, respeito ao diferente, 
coragem e desprendimento. Virtudes essas que admirei e 
amei cotidianamente durante o nosso casamento e, ainda hoje 
as amo e sinto minha alma sublimar ao pensar nele, no seu 
agir e no seu sentir. Meu tão amado Zé! 

Contudo, confesso que em alguns momentos seu 
despojamento nos levou a dificuldades devido a sua falta de 
ambição e forte cuidado com os outros.  Muitas vezes pensei 
que ele devia ter mais iniciativa e ser mais competitivo. Hoje 
entendo tudo e o parabenizo por ser tão único e especial. 

Contarei um pouco dos fatos que Zé tantas vezes me disse e 
também narrou aos nossos filhos. Não almejo a precisão 
histórica, mas atestar a que ponto pode chegar o ser humano 
e, relembrando, aprender dessa lição para que o caos não 
volte a se estabelecer em nosso planeta Terra. Nossa casa!  
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A Guerra  

A segunda Guerra Mundial perdurou de 1939 a 1945. Foi a 
guerra mais abarcante da história com muitas nações 
envolvidas e milhões de militares organizados em duas 
alianças opostas: as forças dos Aliados e as do Eixo. 

Zé contava que a guerra começou oficialmente com a invasão 
da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939, todavia, em 
1938 a Alemanha já havia incorporado a Áustria e parte da  
Checoslováquia. Entretanto, tudo isso havia sido relativizado 
pelas nações europeias e essas concessões em nada ajudaram 
a manter a paz.  

O fato é que a invasão da Polônia levou a França e o Reino 
Unido (na época incluía Austrália, Canadá, Nova Zelândia e 
África do Sul) a perceberem o perigo e declararem guerra à 
Alemanha. 

Vale lembrar que a Alemanha estava nazista, regime 
autoritário e racista que pretendia criar uma nova ordem 
mundial. Nessa época alguns países também estavam em 
guerra ou recém-saídos dela, como: a Etiópia e a Itália 
(segunda guerra Ítalo-Etíope); a China e o Japão (segunda 
guerra Sino-Japonesa); a guerra civil espanhola (1936-1939).  

Portanto, várias alianças entre nações eram estabelecidas, 
trocadas, restabelecidas e concessões eram feitas. Esse jogo de 
interesses teceu o ambiente perfeito para forjar a Segunda 
Guerra Mundial com toda sua monstruosidade e horror que 
desafiou os limites humanos.  
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Na guerra os avanços alemães eram sempre seguidos de 
execuções em massa, minando qualquer resistência, inclusive 
dos alemães não nazistas, que não tinham força para debelar 
o mal de seu país. Tanto a Alemanha quanto o Japão 
utilizavam o trabalho escravo dos prisioneiros e dos povos 
dominados que não tinham sido executados. 

Rapidamente a guerra se espalhou pela Europa e demais 
continentes. Inicialmente algumas nações optaram pela 
neutralidade, mas com o tempo aderiram ao conflito. 
Primeiro, a União Soviética aderiu à guerra após ser invadida 
pela Alemanha em junho de 1941. Depois os Estados Unidos, 
em dezembro de 1941 em resposta aos ataques japoneses às 
suas frotas militares do Pacífico, notadamente em Pearl 
Harbor.  

Foi necessário, então, consolidar uma aliança mais forte entre 
os aliados. Desta forma, os Estados Unidos, o Reino Unido, a 
União Soviética, a China, o Brasil e outros países assinaram a 
Declaração das Nações Unidas que ratificava a Carta do 
Atlântico e comprometia todos os signatários a não assinarem 
a paz em separado com as Nações do Eixo. 

O Brasil na Guerra  

Desde o final do ano de 1940 era difícil para o Brasil manter 
relações comerciais com os países do Eixo devido à pressão 
naval britânica.  

E depois do evento de Pearl Harbor, o Brasil passou a ser 
pressionado pelos Estados Unidos a entrar na guerra, 
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incluindo, incentivos econômicos e comerciais, como os que 
financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. 

Também lembro que na época havia muitos boatos e temor 
que os Estados Unidos invadissem a região Nordeste do Brasil, 
caso o presidente Getúlio Vargas insistisse em manter a 
neutralidade do nosso país. Esse temor fazia sentido já que em 
1942, em meio a incentivos econômicos e pressão diplomática, 
os americanos instalaram bases aeronavais na costa Norte-
Nordeste brasileira sendo a principal chamada de "Trampolim 
da Vitória”, pois servia as tropas Inglesas e Americanas na 
ocupação do norte da África.  

Ora essa base ficava situada em Parnamirim, no estado do Rio 
Grande do Norte que é vizinho à Paraíba. Portanto, a guerra já 
estava logo ali. Já que Santa Luzia fica muito próxima de 
cidades Norte Rio Grandenses como Caicó e outras onde 
costumamos visitar os parentes em comum. 

Possivelmente em represália à adesão do Brasil a Carta do 
Atlântico, em fevereiro de 1942, submarinos começaram a 
torpedear embarcações brasileiras (trinta e nove foram 
afundadas entre fevereiro de 1942 e julho de 1944).  Após 
meses de torpedeamento e sob pressão popular, o governo 
brasileiro declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália 
fascista, em agosto de 1942. Ou seja: “A cobra fumou!” posto 
que diziam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil 
entrar na Segunda Guerra. Eu não entendia aquilo direito e 
pensava, se ela fumou só espero que não seja eu que vá pagar 
por isso. Em silêncio já temia por Zé. 



57 

Assim, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira (FEB) 
e seu envio para a Guerra foi iniciado em julho de 1944 (mês 
de aniversário de Zé) com o auxílio da Força Aérea Brasileira 
(FAB).  

Apesar dos problemas na preparação e no envio, a FEB com 
seus cerca de 25000 soldados ou pracinhas (diminutivo de 
praça), cumpriu com êxito as missões que lhe foram 
atribuídas pelo comando aliado na Itália.  

Em mais de duzentos dias de combate ininterruptos, 
destacam-se as batalhas em Monte Castello cujo combate 
durou cerca de três meses (novembro de 1944 a fevereiro de 
1945) em pleno inverno com temperaturas que chegavam a 
vinte graus abaixo de zero, e centenas de heróis brasileiros 
morreram lá e conseguiram a vitória de capturar 
integralmente uma divisão alemã, algo inédito na Guerra essa 
rendição total. 

E Montese em abril de 1945, que se resolveu em dias, mas foi a 
mais sangrenta de todas as batalhas com muitos relatos de 
grande heroísmo de pracinhas brasileiros e, infelizmente, 
muitas baixas e mortos. Destacam-se, também, Monte Prano, 
Monte Acuto, Fornovo, entre outras, nas quais nossos 
pracinhas libertaram cidades e regiões estratégicas que eram 
ferozmente mantidas pelos nazistas. 

De fato, os pracinhas com pouco treinamento, equipamentos 
precários e enfrentando situações adversas como o frio e a 
dificuldade geográfica nos montes Apeninos, conseguiram 
vitórias importantes devido a sua coragem. Nesse sentido, 
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lembramos que muitos dos pracinhas viviam em pacatas 
cidades da zona rural como Santa Luzia. 

Foram tempos bem difíceis em que nossos pracinhas estavam 
ou na guerra na Europa ou em condições precárias guardando 
a nosso litoral. Graças a Deus e ao destemor do pracinha 
brasileiro, a grande maioria voltou para os seus lares e 
familiares. 

Registro, também, os que morreram em combate. Como dois 
conterrâneos nossos, cuja tristeza abalou nossa cidade e 
região. Ainda lembro a comoção geral e os prantos das mães 
sem sequer ter o corpo dos filhos para velar. Também recordo 
como fiquei triste por eles e preocupada temendo que o 
mesmo acontecesse com outros e, principalmente, gelava ao 
pensar que isso poderia ocorrer com Zé.  

Vencendo a Guerra 

Lembro como Zé contava que a bravura soviética e o forte e 
impiedoso inverno russo, apesar de terem sido 
negligenciados, arrefeceram o exército alemão, sendo a 
principal causa da derrota nazista.  

Como em 1942 quando os alemães que desde o verão haviam 
transferido grande parte de sua força bélica para a cidade de 
Stalingrado (município rico, industrial e estratégico para a 
defesa de Moscou) tiveram que se render em fevereiro de 
1943, devido ao forte inverno, rendição inédita de um 
marechal-de-campo que deveria lutar até a morte. Zé sempre 
disse que não se pode falar em vitória sobre os nazistas sem 
lembrar e agradecer ao povo heróico dessa cidade. 
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Em maio de 1944, os soviéticos após muita luta conseguiram o 
controle da Crimeia, de grande parte da Ucrânia, da Polônia 
oriental, da Romênia, da Bulgária e outros.   

E, finalmente, em janeiro de 1945, o inverno russo e a 
resistência soviética expulsaram totalmente o exército nazista 
da região de Leningrado, cidade hoje chamada de São 
Petersburgo. Esse fato foi muito importante, pois entre 1941 e 
o início de 1945 essa cidade sofreu o mais longo e impiedoso 
cerco da história documentada, com mais de um milhão de 
mortos devido à fome, ao frio e as doenças, morrendo em 
média três mil pessoas por dia. Um cerco covarde, desumano 
e cruel.   

No lado ocidental Zé enfatizava a vitória de Midway, que 
ocorreu devido aos códigos japoneses terem sido decifrados 
pelos Estados Unidos em meados de 1942. E destacava os 
ataques dos Aliados nos Montes nevados italianos com a 
bravura brasileira enfrentando alemães que mesmo sendo 
bem equipados e bem treinados e estando em posição 
geográfica privilegiada foram derrotados por nossas tropas. 

Outro fato foi o Dia D que ocorreu em seis de junho de 1944, 
quando as forças aliadas ocidentais desembarcaram e 
libertaram o norte da França. Resultando depois na libertação 
de Paris com a forte participação da resistência francesa.  

Assim ocorreu o recuo das forças alemãs na Europa Ocidental 
no fim de 1944. E em fevereiro de 1945, os líderes norte-
americanos, britânicos e soviéticos decidiram como seria a 
ocupação da Alemanha no pós-guerra. Isso causou a adesão da 
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União Soviética na guerra contra o Japão com o rompimento 
do pacto Nipo-Soviético em abril. 

Pelo acordo, em abril de 1945 os Aliados ocidentais tomaram a 
Alemanha Ocidental, e o exército vermelho a parte oriental.  

Viva! Em oito de maio de 1945 finalmente havia sido 
derrotada a cruel e temida Alemanha Nazista. Em breve 
nossos heróis estariam de volta e a vida seguiria seu curso na 
paz, no progresso e na concórdia. 

No início de junho de 1945, após a rendição da Alemanha, o 
Ministério da Guerra do Brasil ordenou que as heróicas 
unidades da FEB que ainda estavam na Itália se 
subordinassem ao comandante militar do Rio de Janeiro e 
dissolveu a FEB. 

Entretanto, o Japão continuava em guerra, só aceitando a 
rendição em 10 de agosto de 1945 logo após os ataques 
nucleares feito pelos Estados Unidos em cidades japonesas nos 
dias seis e nove de agosto e o ataque soviético por terra no dia 
oito de agosto. O Japão assinou a rendição oficial em dois de 
setembro de 1945, terminando assim a terrível Segunda 
Guerra Mundial. 

Lembro que na época muitos ficaram sem entender o que 
estava acontecendo. Ao mesmo tempo em que celebrávamos a 
volta de nossos pracinhas da guerra ou da guarda de nosso 
litoral, havia certa decepção neles pela maneira abrupta como 
tudo aconteceu e a FEB foi dissolvida. 

Vale ressaltar que o apoio do nosso país-continente e, 
sobretudo, do estratégico litoral nordestino, foi muito 
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importante e bastante disputado pelos Aliados e pelo Eixo na 
Segunda Guerra.  

A partir de 1944 as bases americanas em solo brasileiro foram 
sendo desativadas finalizando em 1960 com a base da ilha de 
Fernando de Noronha. 

Vale registrar que minha querida terra de Santa Luzia teve 
tantos rapazes convocados para a guerra que ficou conhecida 
como a “terra dos pracinhas”, tendo sido inaugurado um 
monumento em 2014 para registrar esse fato. Tudo isso com a 
iniciativa dos Ex-Combatentes vivos e a contribuição de 
viúvas e descendentes. Merecendo destaque o trabalho do 
odontólogo aposentado João Bezerra da Nóbrega Gambarra 
que como Zé serviu nas praias e apresenta grande vitalidade e 
lucidez no resgate da história juntamente com sua esposa 
Dagmar Gambarra. 

O Pós-Guerra 

A Segunda Guerra Mundial foi marcada por muitas mortes de 
civis, incluindo o nefasto Holocausto. Um genocídio 
ideológico nazista que confinou e matou cruelmente milhares 
de soviéticos, cerca de seis milhões de judeus (metade do total 
de judeus na época) e cinco milhões de ciganos, além de 
eslavos, homossexuais e grupos minoritários. 

Segundo estimativas, cerca de 60 milhões de pessoas 
morreram na Segunda Guerra Mundial, sendo 20 milhões de 
soldados e 40 milhões de civis. A União Soviética foi quem 
mais perdeu vidas com dezenas de milhares de mortes. E não 
se contabilizou o alto número de mortes de chineses. 
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Muitas dessas mortes foram causadas por crimes de guerra 
cometidos pelos alemães e japoneses que usaram armas 
biológicas e químicas, inclusive, as testando cruelmente em 
prisioneiros de guerra e civis. Também, realizaram 
experiências nefastas utilizando friamente seres humanos 
como cobaias. 

Lembro que esses crimes e experiências quando foram 
divulgadas estarreceu a todos. Pois como era admissível um 
ser humano fazer aquilo com outro? Como dizia Zé: “Como 
era possível que a forte ligação natural que existe entre os 
membros de uma mesma espécie, tivesse sido relegada e 
atacada em nome do ódio e da dominação?”. 

Assim, na tentativa de promover a boa convivência no mundo 
foi formada em 1945 a Organização das 

Nações Unidas (ONU), visando resolver conflitos e promover a 
paz. Tendo estabelecido em 1948 a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para os membros da ONU. 

Entretanto, o mundo pós-guerra ficou dividido. Na Europa, a 
Alemanha foi separada ao meio e, assim, iria permanecer por 
muito tempo. Somente a Áustria não foi dividida, por ser um 
estado neutro.  

A maioria dos países europeus orientais e centrais ficou sob o 
domínio soviético, o que levou à criação de regimes 
comunistas na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, 
Albânia, além da Alemanha Oriental. Sendo a Iugoslávia 
comunista independente. 

Com as bombas houve a derrota japonesa e a Coreia foi 
libertada e ocupada pelos Estados Unidos no Sul e pela União 
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Soviética no Norte. E a China, ficou um Estado comunista 
independente. 

Duas alianças militares internacionais formalizaram a divisão 
do mundo ocidental do comunista soviético: a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para o ocidente e o Pacto 
de Varsóvia, liderado pela União Soviética. E, assim, o mundo 
entrou na Guerra Fria, com uma intensa corrida 
armamentista, mas Graças a Deus sem grande utilização de 
armas nucleares. 

Na economia do pós-guerra os Estados Unidos emergiram 
mais ricos do que qualquer outra nação.  As economias 
italiana, francesa, da Alemanha Ocidental e soviética ficaram 
fortes. E o Japão tornou-se rico na década de 1980.  

Nosso Amor em época de Guerra 

Uma vez cumprido o meu compromisso em descrever 
resumidamente o que Zé contava sobre a guerra. Quero agora 
delinear como ela afetou especificamente o nosso cotidiano. 

Aquela época não era a primeira vez que as questões mundiais 
chegavam até nossa pequena e aconchegante cidade. Os mais 
antigos já tinham ficado apreensivos com a Primeira Grande 
Guerra Mundial e, também, sofrido com a epidemia da gripe 
espanhola que havia levado muitas vidas no mundo todo, 
inclusive em nossa municipalidade, sobretudo em 1918. 

No início da década de 1940, a vida em Santa Luzia era 
muitíssimo boa e tudo caminhava bem. Eu e Zé estávamos em 
pleno namoro, ou seja, ele estava me fazendo à corte, que na 
realidade seria hoje em dia uma paquera. 
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De repente, através do rádio e dos jornais chegaram os 
rumores da Segunda Grande Guerra Mundial. E, aos poucos, 
tomou conta de toda a cidade e das regiões circunvizinhas à 
frase dita e repetida inúmeras vezes: “A guerra vai começar!”. 

Com aquele zum-zum-zum meu coração só faltava saltar pela 
boca, pedia muito a Deus para que a guerra que começou lá 
longe na Europa, chegasse ao final poupando as vidas de todos 
os envolvidos e sem atingir o Brasil. 

Zé já havia me dito: “Se a guerra continuar e o Brasil 
participar, eu vou ser convocado”. Ele sabia disso devido a sua 
formação militar nos quadros do Vigésimo Segundo Batalhão 
de Caçadores em 1938. A simples lembrança dessas palavras 
acelerava meu coração e eu pedia muito a Deus para que a paz 
chegasse o mais rápido possível.  

Infelizmente, não foi o que aconteceu e eu estava na praça de 
cima quando escutei pela primeira vez que estávamos em 
guerra. Fui correndo para casa e rezei muito. Pouco tempo 
depois, Zé passou lá em casa e disse: “Gilka, já chegou o meu 
chamado”. Ainda hoje ao lembrar, sinto o peso dessa 
sentença! Na mesma hora, fiquei muito triste e as lágrimas 
começaram a brotar copiosamente em meus olhos. Ele então 
me consolou: “Não fique triste, que nós homens temos essas 
novidades que vocês mulheres não têm”. 

Assim, Zé foi convocado como reservista no final de dezembro 
de 1942, ainda lembro minha preocupação. Que final de ano 
difícil!  

Como Zé, outros rapazes de nosso município e arredores 
foram chamados, totalizando 79 convocados, o que equivale a 
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cerca de 23% do efetivo paraibano de 349 convocados para 
compor a FEB. Até hoje acho inexplicável a maneira como 
uma guerra que começou tão longe de nossa região havia 
avançado e vindo buscar os rapazes de nossa pacífica, 
pequena e acolhedora municipalidade.  

 

 

 

 

Chorei muito porque temia por ele. Em poucos dias, os 
rapazes convocados subiram na carroceria de um caminhão 
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com destino a cidade de João Pessoa para se apresentarem e 
de lá foram levados para serem treinados. 

E em junho de 1943, Zé foi efetivado Cabo no Décimo Quinto 
Regimento de Infantaria – 15º RI, participando de treinamento 
tático e bélico junto à Sétima Companhia, no Campo de 
Instrução de Engenho Aldeia, em Pernambuco. Todas essas 
notícias eu acompanhava apreensiva e dobrava os joelhos em 
orações pedindo a Deus, que por misericórdia, poupasse Zé e 
acabasse a guerra. 

Eu, muito triste, buscava consolo junto a Maria Alba que era 
professora de educação física do grupo e que também tinha 
tido seu namorado, Antônio Liberalino, convocado. Juntas, 
nós conversávamos por horas e pedíamos para que Deus os 
trouxesse de volta sãos e salvos e o mais rápido possível. 

Passados alguns meses, que para mim pareceram uma 
eternidade, finalmente chegou uma carta de Zé na qual ele me 
disse que iria servir na guarda das praias protegendo as 
fronteiras do Brasil. Na carta ele me explicou que no dia do 
embarque para Europa o recrutador retirou-o do pelotão, pois 
descobriu que havia dezenas de bicho-de-pé em cada um de 
seus pés. Zé os havia pegado durante os treinamentos nas 
praias e não tinha contado para ninguém, pois queria servir a 
Nação e achava que isso não iria atrapalhar na guerra. 

Li e reli a carta inúmeras vezes e pensei comigo mesma: “foi 
Deus que fez com que ele não viajasse, afinal pedi tanto para 
livrar ele da morte, Graças a Deus”. Entretanto, o perigo 
continuava, pois Zé estava na linha de frente da defesa das 
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praias caso houvesse uma invasão e também podia ser 
recrutado para lutar na Europa. 

Então, Zé saiu da sua sede para o cumprimento de missões de 
vigilância e segurança no litoral de João Pessoa, Rio Tinto e 
outros até 1945, participando efetivamente de operações 
bélicas, nas quais houve narrativas de presença de navios 
inimigos. 
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Assim, a apreensão e a oração não podiam parar um só 
minuto. Fiz uma promessa, inspirada em Santa Rita de Cássia, 
de passar três meses vestindo preto se ele voltasse bem. E, 
assim, passavam-se na tristeza os duros anos de guerra.  

Quando podiam Zé e os rapazes santa-luzienses da guarda 
costeira, apareciam de um dia para o outro, chegavam ao 
sábado. Comumente eu estava na igreja rezando e alguém 
dizia: “Zé chegou de caminhão lá no mercado. Ele vai descer 
aqui na Igreja, pois todo mundo já lhe disse que você está aqui 
rezando”. Meu coração acelerado pulava de alegria e eu ficava 
no patamar a esperá-lo. Quando ele se aproximava eu dizia: 
“Oh, Zé, Graças a Deus, você chegou” e ele respondia: “Muito 
bem, cheguei perto da princesa do Havaí!” O contentamento 
de nossas almas resplandecia em nosso olhar, que alegria o 
segurar das mãos e o encontro do olhar. Todas as palavras se 
calavam, não eram necessárias. O êxtase só era quebrado pelo 
chamado insistente de Doutor Nino, que como pai zeloso 
estava na calçada com ciúme por não ter sido o primeiro a 
encontrá-lo. 

Comumente Zé retornava de madrugada e eu não o via partir, 
entretanto, houve um domingo que eu vi o caminhão saindo, 
sem pensar fui correndo do jeito que estava de pés descalços 
chorando atrás do caminhão. Os rapazes avisaram a Zé que 
colocou a cabeça para fora e disse: “Vá para casa Gilka, até 
outro dia”. E, assim, cansada voltei para casa. 

 

***     ***      *** 
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Uma vez passando em frente da casa de Zé, ia chegando um 
primo dele com quem conversei um pouco e mandei 
lembranças para Zé. Não sei como essas lembranças chegaram 
até ele. Porém, houve um grande silêncio de três meses sem 
nenhuma visita ou notícia dele. 

Sofri muito sem saber o que estava acontecendo e, então, 
chegou uma carta dele na qual questionava o meu amor e 
dizia que talvez fosse melhor rompermos o compromisso. 
Pronto, eu disparei no choro... Zé dizia que estava resolvendo 
se continuava ou não. Ao verem minha tristeza, todos da 
minha família quiseram ler a carta e papai disse: “Me dê essa 
porcaria para cá, que eu é que vou ler e responder... eu vou 
resolver isso e acho que é NÃO. Ele pode arranjar outra”.  

O drama estava completo, chorei ainda mais e minha mãe 
disse: “A carta veio para ela. Ela sabe ler e resolver o que vai 
responder”.  

Aí li direito a carta e escrevi dizendo: “... que foi que houve 
Zé? Parece que ficou doido. Afinal o que aconteceu? Eu não 
estou entendendo e não aceito isso assim não. Venha para 
resolver. Tenha juízo que eu estou esperando para 
resolvermos pessoalmente. Estou aborrecida, porque você 
levou para outro lado a minha conversa”. 

Aí Zé veio o mais rápido que pôde. Como sempre, eu estava na 
igreja e nos encontramos no patamar, ao vê-lo eu disse: “Mas 
Zé que saudade que eu estava de você. Você passar esse tempo 
todo sem escrever, sem visitar, sem nada. Não quero nem 
falar na besteira que foi essa tolice que você fez”.  Então ele 
respondeu: “Você não sabe que eu tenho ciúme?” e eu 
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respondi: “Eu não sabia disso não. Você nunca tinha me dito 
nada disso”. 

Aí ele puxou um grande papel e disse: “Eu trouxe essa música 
muito linda para você, vou te ensinar a cantar a melodia. O 
tempo é curto, mas quero que você aprenda”. 

Levei a linda letra para casa e a noite ele me ensinou a 
melodia. Era uma valsa doce e muito romântica. Zé me disse 
que essa música o consolava na distância e que pensava em 
mim enquanto assobiava a melodia. Desta forma, naqueles 
apreensivos tempos, muitas vezes cantarolei pensando nele e 
ele pensando em mim.  

A música era uma valsa de amor: 

          “Eu sonhei que tu estavas tão linda  
            Numa festa de raro esplendor,  
            Teu vestido de baile lembro ainda 
            Era branco, todo branco, meu amor...” 
 
Desde o primeiro momento em que li a letra percebi que já 
estava velada à aliança do casamento. Afinal, o vestido era 
lindo e todo branco, vestido de baile todo branco é o de 
casamento! Celebração do nosso amor. 

***   ***   *** 

Quando a guerra acabou houve uma missa festiva em Ação de 
Graças seguida de procissão para celebrar a   paz e a volta dos 
filhos da terra. Nesse dia houve muita paquera no patamar da 
igreja e Zé, que estava na igreja, em determinado momento 
saiu e ficou lá fora conversando com outras moças. 
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Aí uma moça que também o queria, sentou-se do meu lado e 
disse: “Taí Gilka, você rezou e chorou o tempo todinho da 
guerra com cuidado nele e olha o que ele tá fazendo”. Eu 
respondi: “Eu não sabia que ele ia fazer isso”. Por fim ela 
disse: “É homem é assim mesmo, se ele te quiser ele ainda 
volta”. 

Pronto! O drama estava armado! Senti uma grande tristeza e 
quando terminou a missa, eu fui para o patamar para esperar 
que a procissão voltasse. 

Para completar foram contar para minha mãe o que estava 
acontecendo. E subitamente, mamãe chegou, firme como 
sempre foi (uma mistura de sangue holandês e nordestino) e 
me disse: “Por que não foi para casa? O que é que está fazendo 
aí?”. Eu respondi: “Eu estou esperando que o povo volte com a 
procissão, porque Zé tá lá com eles e eu vou esperar por ele”. 
Então minha mãe disse: “E você não sabe o que está se 
passando não?”. Meu coração gelou, pois não sabia que 
mamãe já sabia. Fiquei calada e sem reação, aí mamãe disse: 
“Pois olhe, ele saiu de parelha com outras moças para a 
procissão e você está aqui sendo besta”. 

Enquanto eu ia saindo com mamãe, de repente, Zé subiu os 
batentes da Igreja e disse: “Gilka, já vai?”. Aí mamãe disse: “Já! 
E você? O que veio ver?”. Guerra afetiva declarada! Fez-se o 
silêncio e senti um aperto. 

Então, de imediato, antes que aquele silêncio matasse tudo, 
pedi que mamãe fosse para casa que eu ia voltar para 
conversar com Zé. Ela disse que ele não merecia que eu 
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escutasse nada, mas eu retruquei: também queria falar com 
ele, pois sempre gostei que as coisas ficassem esclarecidas.  

Assim, relutantemente mamãe disse que me daria alguns 
minutos e que eu fosse logo para casa, pois ela estaria olhando 
nossa conversa da calçada e queria saber de tudo que 
conversássemos.  

Com meu coração em descompasso, mas ciente de estar 
fazendo o certo, pois nunca gostei de agredir ninguém, 
aproximei-me dele e disse: “Zé, eu fiquei muito triste, porque 
achei uma coisa tão sem lógica o tempo que você passou 
servindo eu fiquei todinho rezando; e hoje, no dia de 
agradecer que vocês voltaram vivos, você faz uma coisa 
dessas. Se você quiser outra moça, pode ir que eu fico 
sentindo minhas amarguras e pronto”. Então Zé respondeu: 
“Não Gilka, eu estava lá, mas eu tenho responsabilidade, eu 
não sou louco”. E eu perguntei: “E agora como é que vai ser?” 
Ele respondeu: “Continua o nosso namoro”. 

Assim nosso namoro seguiu adiante e o nosso amor continuou 
firme. Porém, na minha casa a oposição aumentou. Faziam de 
tudo para me desgostar em relação a Zé. 

Tive problemas de saúde devido à forte pressão contrária 
familiar, inclusive uma forte colite tendo que passar uns dias 
em Campina Grande na casa de minha tia paterna para me 
tratar.  

Lá havia meus primos e, em especial, Carlos, grande 
saxofonista, um verdadeiro irmão e minha prima Céu, que me 
chamava carinhosamente de Duquinha. Lá me tratei com os 
médicos, me alegrei com meus primos e fiquei restabelecida. 
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De volta a Santa Luzia, eu e Zé marcamos a data do 
matrimônio para outubro de 1946. Passei então a fazer com 
todo gosto o meu enxoval completo (cama, mesa e banho). 
Todo bordado com flores lindíssimas e com várias peças de 
tricô e de crochê. Tudo feito por mim com muito amor.  

O tecido era linho e bramante nas cores: branca, verde e 
amarelo. E as linhas de diferentes e belas cores. Ah, como eu 
tinha gosto em fazer cada ponto daquela tarefa. Meu 
casamento, com o meu amor! 

Muitas vezes, quando estava tecendo as toalhas de mesa ou as 
colchas de cama; papai ao passar pelos armadores de rede que 
eu usava para esticar a linha, em silêncio torava a linha e 
olhava para mim. Eu não me alterava e não dizia nada; fazia 
de conta que não tinha entendido a sua desaprovação em 
relação ao meu casamento. Aquilo era bem chato e resultava 
em mais trabalho para mim; contudo, entendia que papai 
devia estar com muito ciúme, pois ele sempre foi muito bom e 
apegado comigo. 

Segui adiante e o enxoval, que usei por décadas, ficou lindo! 
Assim, é a vida. Coloque Deus na frente de tudo e entregue a 
Ele os seus anseios, o que for certo será a vontade de Deus e se 
realizará. 
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CAPÍTULO 7 

Casamento um Doce Aprendizado 

 
 

Eu e Zé nos casamos no dia dezoito de outubro de 1946 e no 
geral foi tudo muito em paz e muito bom. Porque tanto eu 
quanto Zé queríamos a mesma coisa, uma vida feliz de 
partilha e aprendizado. 

Lembro como estava feliz no dia de nosso casamento e de 
como Zé foi especialmente doce e cavalheiro em nossa lua de 
mel. Pois eu não sabia direito o que ia acontecer e ele foi 
muito bom, amoroso e paciente.  

Após nos casarmos, fomos morar em uma daquelas casas com 
jardim de frente para o açude, um dos bangalôs de minha 
primeira infância. Que felicidade morar com Zé naquele lugar 
tão encantador!  

Para ganhar dinheiro, o pai Nino de Zé, com muito gosto, 
comprou e montou para ele uma padaria no melhor ponto da 
cidade, na praça de cima. Lá tinha de tudo que era bom, 
inclusive muitas novidades trazidas de Campina Grande. Um 
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sucesso de vendas! Mas Zé nunca se importou com dinheiro, 
atendia a todos e dava mais do que vendia. 

 

Mudanças Inesperadas  

A vida ia seguindo e tudo corria muito bem. Até que 
inesperadamente uma tragédia aconteceu. Doutor Nino, que 
Deus o tenha, morreu com apenas cinquenta e cinco anos de 
infarto fulminante na véspera do Natal de 1948. Toda a cidade 
ficou abalada, pois ele era muito amado por todos e um 
político muito empreendedor, dedicado e importante para o 
desenvolvimento do município.  

Zé ficou transtornado. Não sabia o que fazer. A notícia correu 
o Brasil e vieram políticos de renome de toda parte do País 
para o velório. 

Pego de surpresa para assumir a frente dos negócios da 
família. Para todos que lhe deram condolências e ofereceram 
emprego ou colocação política, Zé agradeceu e disse que não 
precisava. 

Assim era Zé, um marido maravilhoso, mas não dava valor a 
bens materiais. E eu optei por não me intrometer nas decisões 
sobre sua herança.  
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Sempre no Natal Zé ficava pensativo com saudades de seu pai 
Nino que morrera precocemente, sem conhecer nenhum dos 
nossos filhos, os quais teriam sido seus netos muito amados.  

Os Filhos  

Os filhos são algo misterioso e de muita responsabilidade. 
Nunca evitei filhos em minha vida, na realidade eu nem sabia 
que alguém podia decidir não ter filhos sendo casado. Sempre 
achei que isso era Deus quem decidia. 

Tanto eu quanto Zé nunca conversamos sobre se teríamos ou 
não filhos, tanto fazia já que para nós, Deus é quem decide. 
Após alguns anos de casamento sem filhos ouvi um amigo de 
Zé abordá-lo sobre o fato de que ainda não tínhamos filhos, ao 
que Zé respondeu que estava tudo muito bem e era Deus 
quem decidia, pois com ou sem filhos o casamento estava 
muito bom e nada faltava. 

Com o tempo engravidei e infelizmente abortei devido a um 
ataque de cachorro. Depois engravidei novamente e quando 
estava para dar a luz a Francisco de Assis perguntei para 
minha mãe: “Mãe como é parir a criança?”. E minha mãe com 
seu pragmatismo habitual simplesmente respondeu: “ A dor 
do parto ensina a parir”. 

O tempo passou e após o nascimento de nossa segunda filha 
Maria de Fátima, nome em homenagem a Nossa Senhora, nós 
nos mudamos para João Pessoa. A linda Capital de nosso 
Estado. Foi uma decisão de Zé, para que os filhos pudessem 
estudar, e acho que essa decisão foi precipitada - isso, 
infelizmente, dilapidou nossos recursos financeiros. 
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Já em João Pessoa, novamente tive mais um aborto natural. 
Depois nasceu Maria do Socorro muito ligada a Natureza 
como o pai. Em seguida, José Gentil, o mais inventivo que na 
época da infância sempre fazia experiências e chegava 
pedindo para ir para o hospital depressa, pois havia explodido 
alguma coisa, etc. E depois, a minha médica Maria do Rosário, 
vocação despertada desde a infância. 

Todos maravilhosos com saúde e inteligência e assim, entre 
abortos espontâneos e nascimentos, de dois em dois anos 
estava grávida e já me sentia cansada, não queria mais ter 
filhos, tinha cinco filhos e três abortos e as condições físicas e, 
sobretudo financeiras não estavam boas.  

Nessa época já tinha crises de pressão alta e problemas no 
coração. Também me sentia sem forças, pois era muita luta 
para cuidar da casa e criar cinco filhos na cidade grande com 
tantos gastos e perigos. Afinal, na Capital não temos quem nos 
ajude a cuidar dos filhos e da casa. E, também, eu não 
costumava colocar os mais velhos para cuidar dos menores, 
pois não queria prejudicá-los no aprendizado; já que 
progredir nos estudos havia sido o objetivo de nossa mudança 
para a Capital. 
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Deste modo, rezei muito e com confiança pedi a Deus para não 
mandar mais nenhuma criança. Os anos se passaram, pensei 
que havia sido atendida e fiquei bem satisfeita. Aos poucos 
minha saúde foi melhorando e os filhos já não davam tanto 
trabalho. 

Porém, quando menos esperei veio a caçula e fiquei tensa com 
medo que minha saúde se debilitasse novamente. Então, senti 
Deus falando em meu coração que ficasse calma, pois Ele 
sempre ajuda. E assim Deus fez. A menina nasceu com 54 
centímetros, linda com cílios bem longos e pele bem 
rosadinha. Uma formosura! Lembro que Zé chegou perto de 
mim e disse: “Gilka, está vendo como foi bom ter mais essa”. E 
nós ficamos bem satisfeitos com mais aquele fruto de nosso 
amor. 

Vale destacar que Zé estava certo em relação ao estudo dos 
filhos, pois a cidade de João Pessoa sempre teve boas escolas e 
universidades. E isso possibilitou que os nossos filhos se 
formassem cada um conforme a sua vocação: Francisco de 
Assis, formado em Educação Artística e professor; Maria de 
Fátima, engenheira civil; Maria do Socorro cursou farmácia e 
biologia; José Gentil, engenheiro agrônomo; Maria do Rosário, 
médica; e Maria da Paz, engenheira mecânica, professora e 
doutora em engenharia. Assim, nessa cidade abençoada os 
filhos cresceram e venceram.  

Tendo o nosso exemplo de diálogo, amor, confiança e verdade 
acima de tudo, criamos os filhos com limites bem 
estabelecidos e nunca batemos em nenhum deles; mas 
acompanhávamos com pulso firme e amoroso, já que “por 
falta de um grito se perde uma boiada”. Eles sabiam que não 
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compactuaríamos com nenhum malfeito, nunca acreditamos 
em cumplicidade, mas em parceria e verdade. Criamos os 
filhos para Deus e dentro da realidade que deveriam se 
dedicar aos estudos para vencer na vida; estávamos sempre 
atentos em relação às amizades e Zé dizia para eles que 
poderiam tirar zero em uma prova, mas jamais colassem por 
ser desonesto e destrutivo. 

Também vieram netos (Herberth, Humberto, Ricardo, Ana 
Gilka, Daniele, Maria Magdalena, Maria Elisa, Sílvio, Paulo e 
Maria Luiza) e bisnetos (Ana Beatriz, Felipe, Larissa, Maria 
Clara, Ana Sofia, Guilherme e Gustavo) muito bem-vindos e 
amados. Sendo nossa descendência atualmente composta por 
seis filhos, dez netos, sete bisnetos e muitas graças de Deus 
norteando e abençoando a nossa caminhada. 

O Cotidiano  

Zé nunca teve vícios. Não fumava, não bebia, não jogava, nem 
me traía. Era um homem de Deus, amante da Natureza, ótimo 
marido e bom pai. Muito culto de tudo entendia. Era calmo e 
feliz, amava ler e colecionar bons livros. Também realizava 
consertos em casa até hidráulicos e elétricos. 

No nosso cotidiano de casados tivemos discussões, mas 
sempre discutimos as coisas e jamais o nosso amor. Um 
marido muito bom, paciente e à frente de seu tempo, 
principalmente em relação à Natureza.  

Financeiramente até 1953, Zé tinha a padaria e a agropecuária 
em Santa Luzia, quando se mudou para a capital colocou uma 
pequena fábrica de picolés e arrendou, por alguns anos, o sítio 
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de seu pai, Gentil Fernandes, onde hoje é o bairro de 
Mandacaru. Lá criava gado e abelhas e mantinha o cultivo de 
muitas frutas; atividades que deixou quando ingressou no 
serviço federal.  

Na “Repartição” localizada na Mata do Buraquinho, Zé ampliou 
os seus conhecimentos nas áreas das ciências naturais, do 
meio ambiente e da agropecuária. E com prazer caminhava 
doze quilômetros diários para idas e vindas ao trabalho. 

Até 1973, quando teve que vender o sítio Saco de São 
Domingos, Zé manteve intactos os seus cerca de 450 hectares. 
Sendo sua intenção, como protetor que era dos recursos 
naturais, transformar aquela bela terra em uma área de 
visitação e proteção permanente da fauna, da flora e das 
belíssimas serras do Seridó.  

Zé um ambientalista que mesmo depois de já não possuir   
nenhuma propriedade rural,  continuava a fazer as mudas de 
frutas em saquinhos, procurando não desperdiçar nenhuma 
boa semente. 

Comprava livros – a maioria nos sebos, e assinava revistas, 
sobretudo sobre ciências e Natureza, chegando a ter uma 
pequena e variada biblioteca com cerca de 2.200 unidades 
entre livros, revistas, etc. Assim, mantinha uma contínua e 
variada fonte de pesquisa e entretenimento, explicando um 
pouco sobre qualquer assunto abordado. 

Também apreciava assuntos diversos e artigos sobre a corrida 
espacial, os óvnis, e astronomia em geral, tendo adquirido um 
pequeno laboratório que permitia montar instrumentos 
ópticos (do microscópio ao telescópio). 
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Seu amor pelo conhecimento era tão grande que lembro de 
uma vez chegarem visitas inesperadas para o almoço e pedi a 
Zé que fosse à feira comprar carne, ele demorou, demorou, 
fiquei preocupada e quando voltou trazia uma sacola bem 
cheia e pesada com muitos livros. Então, perguntei-lhe pela 
carne e ele disse: “Ah, eu esqueci, vou voltar para comprar”. E 
eu disse: “Não, todo mundo já almoçou, venha comer seu 
omelete”. 

Muitas vezes, Zé ficava por horas no alpendre de nossa casa 
assobiando longas e belíssimas melodias. Era encantador, 
harmonioso, um som maravilhoso! Eu tinha vindo de uma 
família de músicos, mas nunca escutei alguém assobiar tão 
divinamente quanto Zé; aquele som acalmava e embalava 
minha alma. Ainda hoje tenho prazer em relembrar aqueles 
doces e cotidianos momentos. 

Zé também tocava divinamente flauta e o realejo (gaita de 
boca). Muito atarefada, poucas vezes pude acompanhá-lo nas 
melodias. Apesar de que por muito tempo, tive um órgão que, 
com muito gosto, ele comprou para mim. Quando podíamos 
íamos ao cinema ver filmes clássicos, costume que 
diminuímos com a chegada da televisão. 

Meu Zé! Tão querido, tão amado. Às vezes tão diferente de 
mim e outras vezes tão semelhante a mim. A complexidade do 
relacionamento traduzida em duas palavras: amor e respeito. 
Fiquei ao seu lado todos os momentos, sobretudo nos que 
discordei dele, pois aí também crescemos juntos.  

Assim, construímos a vida com o nosso esforço e sempre 
confiando em Deus. Colocamos os filhos para frente, fazendo 
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de tudo para que eles só precisassem trabalhar após a 
formatura e assim contribuíssem para aumentar a grandeza 
da Terra. 

Em nosso cotidiano só não gostei do ciúme, pois me impediu 
de fazer realizações para nossa família. Por exemplo, eu quis 
fazer o curso de direito, mas Zé tinha muito ciúme; assim para 
evitar conflitos abdiquei dessa vontade. Cuidei do nosso lar, 
dos filhos; de manter a nossa fé e ligação com Deus.  

Há coisas que negociamos para manter outras que prezamos. 
E assim vamos fazendo a vida ficar muito boa com o que 
temos, sendo verdadeiros e nos empenhando por uma vida 
melhor. 

Ficamos casados por mais de cinco décadas e não existiu um 
só dia em que ele ou eu nos arrependêssemos de nosso 
casamento. Entre nós nunca tivemos tédio e/ou monotonia. 
Afirmo com sinceridade, que a emoção e ternura de estarmos 
juntos tornavam cada dia um presente de Deus.  

Zé, muito amoroso e galanteador, tinha sempre um elogio 
sincero para me encantar. E quando ele falava, meu coração 
acelerava e sentia que era o mesmo Zé que na praça dizia: 
“Princesa do Havai!”.  

Assim, mesmo nos dias tristes e de escassez financeira ou de 
saúde, lá estava o nosso amor tornando a labuta do cotidiano 
algo extraordinário, iluminado e feliz. Raramente brigávamos, 
e quando acontecia era na certeza de nos entendermos e 
crescermos juntos sem disputar quem estava certo. 
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A Capital João Pessoa  

Com o passar dos anos, João Pessoa tornou-se nossa segunda 
casa. Linda, pacata e de clima privilegiado, a Capital de nosso 
Estado inicialmente parecia muito grande para mim. 
Entretanto, com o tempo aprendi todos os caminhos e 
também amo muito esse lugar.  

Em João Pessoa passamos muitos anos no bairro de Jaguaribe, 
o qual nas décadas de 1950, 1960 e 1970 era semelhante a uma 
pequena e convidativa cidade; todos se conheciam e também 
havia bastante atividade cultural, religiosa, intelectual e 
artística. Nessa época existiam maravilhosos eventos 
artísticos e populares na Rua da Conceição situada ao lado da 
minha casa como: os Piratas de Jaguaribe e as tribos indígenas 
que costumavam desfilar e encantar meus filhos. 

Lá ainda hoje, merece destaque a feira de Jaguaribe que é uma 
das melhores feiras livres da cidade, e acontece nas quartas-
feiras. E também a Escola Técnica Federal da Paraíba situada a 
poucas quadras lá de casa, e que hoje é um Instituto Federal 
com alto padrão de ensino do nível médio ao superior, onde 
vários filhos meus estudaram e hoje ensina a minha caçula, 
engenheira por vocação desde a primeira idade. 

Também destaco a magnífica Igreja do Rosário, sem dúvida 
uma das mais belas igrejas que já vi, situada a duas quadras de 
minha casa, graças a Deus, minha casa fica sempre próxima de 
uma Igreja. Lá há um convento de frades franciscanos, muitos 
deles provenientes da Alemanha, que costumam ter vida 
exemplar. Essa Igreja foi e ainda é para mim um tesouro e 
suporte de oração em todas as minhas dificuldades. Inclusive, 
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dei o nome de minha filha Maria do Rosário em homenagem a 
Nossa Senhora e também fiz o voto devido a dificuldades de 
saúde durante essa gravidez. E, graças a Deus, fiquei boa, a 
menina nasceu e hoje como médica cuida de muitos, 
sobretudo de mim. 

Em João Pessoa, também merece destaque a belíssima orla 
marítima e o passeio familiar na calçadinha do Cabo Branco. 
Resido nesse bairro há quase duas décadas, graças a Deus 
sempre na rua da praia com vários restaurantes, muita água 
de coco e próxima a Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
(paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe). 

 

Agradeço a Deus pela beleza da Natureza e pelo ambiente 
seguro e familiar que desfrutamos e partilhamos com turistas 
de diferentes Estados e nações. E peço que tudo continue 
assim; na paz e na segurança. Amém! 
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O Amor  

A vida continuou e com o tempo modifiquei o final da linda 
valsa que eu e Zé cantávamos durante os tempos de guerra. 
Adaptei a música à nossa trajetória, cantando o último verso 
da seguinte forma:  

            “... Olhavas só para mim.  

               Vitórias de amor cantei. 

               E por toda minha vida te amei”. 

Nesse momento, lembro-me do final dos contos de fada que 
comumente dizem: “E, assim, viveram felizes para sempre”. 
Essa frase que é tantas vezes contestada na atualidade, eu 
asseguro que não é uma utopia nem uma mentira; mas uma 
construção cotidiana embalada pelo Amor de Deus que reflete 
no amor do casal. 

Um desafio, uma promessa ao alcance de todos aqueles que 
verdadeiramente se amam e com coragem e confiança 
aceitam construir uma relação a dois, com Deus os unindo. 

Uma boa vida de casado é antes de tudo viver a vontade de 
Deus, mas é preciso que a pessoa tenha juízo, e vá construindo 
no dia a dia, vendo como a outra pessoa é. Respeitando e se 
fazendo respeitar. 

Deixando, no que for possível, cada um viver do jeito que é, 
assim a pessoa pode viver do jeito dela e você do seu; ao 
mesmo tempo, melhorando o que possa ser mudado para 
fortalecer a relação.  
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Nesse sentido, nos mais de cinqüenta anos de casamento 
comprovei que o relacionamento é para lapidar mutuamente 
os pontos de vista e nos enriquecer com as diferenças; 
mantendo as duas individualidades distintas, respeitadas, 
aceitas, aprimoradas e amadas.  

 
 

Lembre que a vida de casado não é fácil para quem vive cheio 
de ilusões, pois ninguém muda porque casou. As mudanças 
vão acontecendo em decorrência da convivência no 
casamento. É uma construção que os dois necessitam realizar 
um pouco a cada dia e pedindo a Deus para ajudar. 

A pessoa conhece quando as coisas podem ser e quando não 
podem. Respeitar o outro e também saber se respeitar. Gilka é 
uma pessoa, Zé é outra pessoa e esses dois se uniram porque 
se amam. 

Hoje, estou viúva e peço todos os dias que Deus cuide de Zé lá 
no Céu. Zé meu amor. Afinal, como é bonito esse rapaz! Bonito 
por dentro e por fora, todos os dias de nossa vida de paquera, 
namoro, noivado e casamento até os seus 81 anos. Sempre 
lindo, inclusive quando Deus o requisitou. 
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CAPÍTULO 8 

O Mundo Moderno 

Embora a vida humana seja muito pequena e passe 
infinitamente rápida, Deus vem me dando a Graça de poder 
ver e saborear diversos e outrora inimagináveis avanços 
tecnológicos ao longo de minha vida. Que maravilha o 
progresso! Proporciona-nos independência e alcance. 

Uma grande maravilha, por exemplo, é o computador, que 
máquina extraordinária! Tão pequena e com recursos 
incríveis. No meu tempo de solteira isso não existia nem em 
filmes! Não se imaginava um recurso desses. 

Admiro muito a modernidade e fico maravilhada pensando 
em quanto a tecnologia avançou desde o rádio de minha 
infância até o smartphone. 

Imagina um telefone portátil que tem todas as funções de 
máquina fotográfica a computador! Tudo isso é muito 
maravilhoso! 

Em minha juventude tirar foto era um luxo. As poucas fotos 
que tínhamos eram guardadas com muito zelo e possuíam a 
importância de verdadeiros documentos. As pessoas 
colocavam fotos em molduras na sala principal e tinham 
álbuns com os principais fatos familiares documentados, 
lembranças que o tempo não levava.  

Nesse sentido, observo que embora hoje as pessoas tenham 
muita facilidade para tirar fotos, essas fotos comumente são 
mantidas e divulgadas apenas no meio virtual. Não se tem 
mais o papel para pegar e colocar as fotos nos álbuns. Acho 
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que muito se perdeu na importância das fotos como registro 
dos fatos. São tantas fotos que na maioria das vezes nem 
olhamos todas e o tempo vai passando e aquilo fica para trás 
quase sem lembrança. Não percam as memórias, pois ajudam 
a construir e manter a identidade da pessoa. 

***   ***   *** 

Saí de minha terra tão matutinha e na capital passei a viajar 
de avião para outros estados. Gostei, não tinha esse nervoso 
de quem pensa que vai cair. Achei bonito ver a terra lá de 
cima e, principalmente, chegar rápido nos lugares. Que 
maravilha! Ainda lembro como os serviços da Varig eram 
bons.  

Também realizei algo do qual sempre tive vontade: dirigir. 
Ah! Dirigir um carro, isso desde menina, eu sempre almejei. 
Lembro que via Zé no carro de doutor Nino, era um dos únicos 
carros da cidade, e naquela época os carros eram raros e bem 
bonitos.  

Com o tempo o carro se popularizou e na década de 1970, 
graças a Deus, meu desejo se realizou! No inicio peguei um 
carro muito bom de segunda mão e depois Zé comprou um 
ainda melhor para que eu dirigisse. Assim, por 23 anos dirigi 
meu próprio carro e gostei muito, nunca bati em ninguém e 
nem bateram em meu carro. Afinal, sempre rezo antes de 
tomar qualquer veiculo seja voando ou no chão. 

Apenas uma vez, quando ia tirando o carro, Zé disse: “pode 
vir”, na saída da garagem lá de casa. Infelizmente, um carro 
vinha em alta velocidade e houve a batida. Foi somente 
prejuízo financeiro e como tinha sido Zé quem tinha dito que 
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eu podia sair da garagem, ele não disse uma só palavra e 
pagou o concerto dos dois carros. Entretanto, acho que isso 
abalou um pouco seus nervos e Zé começou a ficar 
extremamente aperreado quando eu saía dirigindo com receio 
que acontecesse algum acidente. De tal forma que com o 
tempo parei de dirigir porque isso poderia alterar a sua 
pressão arterial.  

Depois de viúva ainda comprei outro carro, mas devido à 
redução de minha acuidade visual não pude voltar a dirigir. 
Mas, dirigir foi um dos maiores prazeres que já vivi e jamais 
esqueci. Ainda hoje, se possível eu usaria meu carro para tudo 
que precisasse, foi a melhor coisa que já possui.  

Também gosto muito de esporte. Hoje, assistimos tudo ao vivo 
e podemos até mandar perguntas que são respondidas de 
imediato. Que progresso maravilhoso! Pense o privilégio de 
poder ver tudo no exato momento em que acontece e 
participar. 

***   ***   *** 

Vejo que a ciência, a tecnologia e as inovações em geral não 
possuem, nem ética, nem valor definido, ou seja, dependem 
do uso que se faz deles. Por exemplo, até as grandes 
necessidades da Segunda Guerra levaram ao aceleramento de 
algumas novidades científicas e industriais, como aviões 
modernos, sistemas de radares, tratamentos de saúde e até 
métodos de trabalho. Também passou a ser dominada naquela 
época a energia nuclear que infelizmente foi usada para gerar 
bombas capazes de destruir cidades em instantes.  
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Ainda lembro quando soube desse evento. Achei isso 
inacreditável, pensei que era algum exagero e boato sem 
fundamento, desses que são criados para aterrorizar as pessoas. 
Entretanto, com o tempo, chegaram a Santa Luzia as 
estarrecedoras imagens feitas na época. Fiquei horrorizada 
aquilo foi a coisa mais aterradora da qual já tive notícia em 
minha vida. O ser humano tinha tomado posse da energia da 
destruição total, sem ser capaz de fazer nenhuma pessoa, bicho 
ou planta voltar a ter vida. 

A sensação foi a de que tínhamos ultrapassado todos os limites e 
o desequilíbrio havia sido estabelecido. O que seria de nós agora? 
Na primeira raiva ou dificuldade, iríamos dizimar uma 
comunidade, uma cidade, um país? Tudo isso borbulhava em 
minha cabeça e passamos a viver sem a certeza a respeito do dia 
de amanhã. Afinal, o que iria nos segurar diante de uma arma tão 
possante que em um único tiro mata milhares? 

Assim, com a corrida armamentista nuclear, o ser humano 
desenvolveu o poder de destruir o seu próprio planeta 
inúmeras vezes e se aniquilar! Tanto dinheiro, estudo 
científico e tempo empregado na maior das derrotas: a morte 
e a aniquilação! Quanta insanidade! 

Diante de tal realidade o único caminho a ser construído é o 
da paz. A paz passou a ser sinônimo de sobrevivência. E essa 
sim necessita de todo o empenho, conhecimento, recursos, 
coragem, discernimento e tempo.  

Nesse sentido, me pergunto por que as pessoas não investem 
sempre em saúde e qualidade de vida? Isso sim é progresso. 
Que todos tenham vida, saúde, liberdade e respeito uns para 
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com os outros, incluindo a Natureza, e tenham vida em 
abundância como nos trouxe Jesus Cristo Nosso Senhor. 
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CAPÍTULO 9 

Sou de Deus 

Todas as coisas são encontradas em Deus. Ele fez o mundo e 
no mundo colocou o que Ele quis. Inclusive, o homem e a 
mulher mesmo que tenha a briga também tem a alegria. 
Igualmente botou pessoas que falam sobre Ele. 

Eu entendo tudo como muito bom: viver... Estar nesse mundo 
é muito bom! Mas que a pessoa saiba viver. Para mim, há 
coisas que não compreendo, mas tem gente muito louca! Há 
umas pessoas que não podem nem ouvir falar de Deus. 
Aceitam fulano de tal, mas não a Jesus. Isso eu não entendo. 

Pessoas desligadas de Deus, acham que elas mesmas são deus, 
sei lá... E outras acham que podem viver a vida que Deus quer 
sem Deus! Algumas fazem tudo direitinho, mas não lembram 
de Deus. Acho que sofrem um vazio e muita saudade por 
viverem longe Dele!  

Essas pessoas não têm nenhuma admiração pelas coisas da fé. 
Atino que muitos foram criados numa casa de um regime 
muito rígido, mas ali ninguém vivia o amor de Deus. E falar de 
Deus sem o exemplo de vida afasta as pessoas do caminho do 
Pai amoroso que é o Sumo Bem. 

Viver longe do Amor é uma loucura que se faz na vida, 
principalmente, ficar longe de Jesus, que tudo pode realizar 
em nosso favor. Sempre entreguei tudo a Jesus, eu confio 
demais Nele. Jesus, o Pai Eterno, o Divino Espírito Santo e 
Nossa Senhora... 

“Estou pensando em Deus... Estou pensando no Amor...”.  
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Minha alma se eleva e se expande, sinto-me levitando ao 
lembrar de Sua presença e Seu amor. Desde o útero materno 
já sabia que ia cair em uma família muito católica. Desde a 
barriga de minha mãe sempre ouvi de todos: “... Se Deus 
quiser; ...Graças a Deus; ...Vou a Missa; ...Vou Comungar”. 

Assim, para eu falar sobre Deus é muito fácil, principalmente, 
se tiver convivência com a pessoa com quem vou conversar; 
aos poucos vou dizendo nas conversas e botando Jesus. Mas, 
lembre sempre que Deus é Amor e o testemunho desse amor 
deve ser a nossa própria vida; o nosso agir, o nosso exemplo. 
Palavras às vezes se perdem ou não são entendidas; o exemplo 
é sempre lembrado. 

Sinto a presença de Deus em meu ser e sei que Deus é um Ser 
Perfeitíssimo; Criador do Céu e da Terra. Como na definição 
que aprendi no catecismo, com a qual concordo plenamente. 

E Jesus é o Filho de Deus que por Amor veio ao mundo, para 
nos mostrar o que nosso entendimento pode saber com a 
ajuda do Espírito Santo. Com Seu exemplo, parábolas e 
doação, Ele nos revelou o Seu Amor. Entregou a vida Dele para 
que todo mundo pudesse ser até santo, se assim quiser sê-lo e 
tiver persistência no caminho. 

Seguir Jesus é fácil, é viver os mandamentos de Deus. A gente 
sente no coração. Eu acredito tanto em Jesus que logo sinto 
Sua presença.  

Viver a alegria de estar com Deus é o maior de todos os 
presentes! Ele chama a todos e acredito que depende 
exclusivamente de cada um responder sim. Ser de Deus é 
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aceitar e amar fazer parte e também ajudar a construir o 
Reino de Deus.  

Mas lembre-se que Deus é uma Pessoa e não adianta insistir 
em certas coisas, que são do jeito que Ele quer. Peça 
discernimento para saber o que é bom, e o que pode e o que 
não pode mudar. Uma coisa é fato, Deus só quer para nós o 
que é bom: saúde, paz, dignidade e alegria; mas não é isso que 
o mundo ensina e com palavras enganosas muitas pessoas se 
perdem e vivem na tristeza e servidão da falsa “liberdade” 
que vem do mal e do pecado. 

O mundo é um campo, nele se vive e se convive. No mundo 
procure as coisas mais puras e santas, as que nos deixam na 
presença de Deus, pois aí está a verdadeira alegria e a plena 
realização.  

Para mim, tudo está incluído no mandamento: “Amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. 
Procurando viver esse mandamento tenho vivido toda a 
minha vida e me aperfeiçoado na felicidade. Pois, quanto mais 
perto estou de Deus maior é a minha felicidade. 

“Meu coração é para Ti, Senhor... Meu coração é para Ti, 
Senhor...”. 

Viver a Vida  

Viver a felicidade na vida é simples. O mistério da vida e a 
complicação, muitas vezes, você é quem faz. Pensando muito, 
sem seguir o que sente no coração e sem perguntar a Deus. 
Assim aquilo que é tão simples vira uma coisa quase 
incomunicável. Por isso, existem os remédios, para isso e para 
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aquilo, principalmente para a cabeça de quem inventa coisas 
complicadas para viver no dia a dia. 

Na minha vida, admiro-me de tantas curas milagrosas que já 
recebi. Quando tenho um aperreio, peço e continuo pedindo e 
sei que Ele vai me dar uma saída para aquele problema. Fico 
logo na certeza do Amor de Deus. Basta a fé e a confiança, que 
são duas preciosidades que Ele nos dá. Nossa parte é aceitar, 
pedir, agradecer, confiar e ajudar com o que pudermos de 
acordo com os talentos e as condições que Ele nos 
proporciona. 

Sempre em minhas coisas rezo e peço o acompanhamento de 
Deus. Peço que Ele me dê discernimento e vou de imediato 
fazendo o que posso conforme sinto no meu coração. E, assim, 
mesmo sem ser nenhuma estudiosa, venho levando a vida 
muito bem. E me sinto encaixadinha, o meu querer ligadinho 
aos mandamentos de Deus, tendo a alegria sempre presente 
no meu coração.  

***   ***   *** 

Sei que para se viver bem só precisa de dois tipos de coisas: 
primeiro reveja todo dia diante de Deus o que você sente que 
é viver para você, pois há o bem 

viver de cada um; depois veja se entre o que você almeja 
existem coisas que você não tem condições de ter, se você 
continua teimando nelas vai se desgastando e se desgostando 
e termina sem nada. 

Portanto, procure conviver sempre com a paz no coração e o 
gosto de ser uma pessoa aqui na Terra. Sinta a felicidade de 
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existir e procure saber viver tanto na Terra como para o Céu, 
agradecendo o que recebe e o que recebeu. 

Uma Linda Visita  

Eu agradeço tudo a Deus. E de tão feliz, de certo modo já fui ao 
Céu... Digo isso, porque uma vez em um sonho muito real, 
vivenciei uma visita extraordinária e totalmente inesperada. 
De repente eu estava em um extenso e lindo campo florido 
com flores silvestres de inúmeras cores. Trajava um 
vestidinho verde com flores amarelas miudinhas de modelo 
semelhante aos de minha juventude. Muito alegre eu corria 
no campo entre as flores, sem me preocupar onde estava. 
Tudo era tão lindo e feliz! 

Assim, estava somente eu, o campo e as flores quando 
inesperadamente vislumbrei uma grande construção da qual 
antes eu não havia me dado conta. Então com a curiosidade e 
confiança de menina, fui me aproximando devagarzinho para 
ver o que era aquilo. Ao chegar bem pertinho vi uma porta. 
Aproximei-me e abri uma pequena brecha para espiar o que 
teria ali dentro. Nesse momento meu coração acelerou. Eis 
que Nossa Senhora como boa e extremada mãe que é, desceu 
do trono onde estava com a Santíssima Trindade e veio ao 
meu encontro. Fiquei estarrecida e em êxtase de 
contentamento! As palavras me faltam para descrever a 
alegria que senti naquele momento. Senti a plena Bem 
Aventurança de existir. Deus me ama e mostrou Sua face 
diante de minha pequenez e insignificância. 

Absorvi cada detalhe que se mostrou no Trono Santo. A 
posição, os trajes e as demais características em que se 
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encontravam o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria 
Santíssima.  

Ela que como Mãe amorosa que é veio ao meu encontro tão 
logo me viu brechar pela porta e, sem dizer uma só palavra, 
pegou minha mão e me conduziu pelo imenso salão. Ao 
adentrar no enorme recinto pude ver que ele estava repleto 
de pessoas, as quais pelo que eu pude notar estavam todas 
felizes e usavam como que batas brancas. Caminhando com 
Maria Santíssima fui olhando aqueles rostos e subitamente vi 
minha mãe, nossos olhares se encontraram e ela sorriu para 
mim.     

Nesse momento acordei. Olhei ao redor em minha casa e 
ainda plena de felicidade lembrava em detalhes minuciosos 
tudo o que havia visto. 

O tempo passou e aquela visita ao Céu continua viva em mim. 
Não se perdeu, nem se perde um só detalhe. Ainda que eu 
conte a história centenas de vezes, ela será sempre a mesma. 
Pois é muito forte, não sendo possível retirar nem acrescentar 
um só detalhe do que presenciei. 

Esse encontro no céu aconteceu por volta de 2003. E somente 
em 2007, eu soube da existência da devoção ao Divino Pai 
Eterno, difundida através do Padre Robson de Oliveira pela 
televisão e pelo site. 

Lembro que a primeira vez que vi a imagem da devoção fiquei 
em êxtase. Pois estava ali a reprodução exata do Trono Santo 
que eu havia visto no Céu. A posição e os trajes da Santíssima 
Trindade e de Nossa Senhora. E foi aquele momento, um entre 
inúmeros milagres que Deus faz em minha vida e também na 
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sua se você aceitar. Basta que estejamos prontos para receber 
Sua Presença e Suas Bênçãos.  

E como se dá esse estar pronto? Para mim é ser simples, saber 
de sua pequenez como criatura e ao mesmo tempo confiar no 
seu valor inestimável devido ao amor de Deus por você. 

Não se compare com ninguém, não queira o que é do outro, 
nem queira ser como o outro. Cada um de nós é único. Não 
tem igual, nem mesmo os gêmeos. Uma coisa eu sinto de uma 
maneira e você sente de outra. Outra eu gosto e você não. E 
assim vai.  

Cada um fazendo sua experiência de vida vai sendo feliz. Isso 
se a pessoa não complicar, não ficar querendo ser mais do que 
é, aceitar o que não pode mudar e pelejar para melhorar o que 
pode. Assim, tenha certeza que terá uma vida de Bênçãos e 
Maravilhas que recebemos de Deus. 

Hoje vejo tantas facilidades e as pessoas tristes, vazias e 
desanimadas. Acorda gente! Vamos celebrar a vida e louvar e 
agradecer ao Criador pelo presente de nossa existência. 
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Se olhe com carinho, endireite o que pode endireitar e confie 
em Deus. Assim, a felicidade floresce em sua vida e você será 
bem aventurado por existir. Sempre alegre com as pequenas 
coisas. 

 
 

Confiando e agradecendo por tudo que Deus te concede. Sem 
mágoas, sem amargura ou murmuração. Aprender, levantar, 
recomeçar!  

Pelejando até conseguir! Mas sem ansiedade apenas vivendo e 
agradecendo por viver. Esse é o verdadeiro milagre. Ser feliz 
com o que se tem e ter sempre coragem de trabalhar pelo que 
se quer. 

Aceitar, Confiar, Louvar e Agradecer 

Obrigada, meu Deus, pelo Teu amor e pela Tua presença em 
minha vida. E me perdoe se alguma vez faço, penso ou digo 
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algo que não seja do teu agrado. Ajudai-me a ser sempre do 
Teu agrado e poder ajudar as outras pessoas a também 
ficarem perto de Ti e viverem verdadeiramente a alegria.  

Portanto, Deus nos ama e só temos a agradecer! 

A vida passa muito rapidamente, os cabelos branquearam 
desde cedo e quando passei dos oitenta assumi de vez o 
modelo prateado. Sinto dentro do meu coração a mesma 
menina cuja história e vivência eu tentei resumir ao longo 
dessas poucas páginas.  

 
 

Às vezes, a saúde e a vitalidade caíram e momentos difíceis se 
apresentaram; cheguei a ficar até sem andar. Mas não 
desesperei. Decisões tiveram que ser tomadas e riscos foram 
assumidos, entreguei na mão de Deus e com as orações 
redobradas, confiei, fiquei restabelecida e segui em frente. 

Desta forma, hoje vejo que nada mudou. Tenho a mesma 
coragem para me empenhar pelo que acho que é o certo; a 
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mesma curiosidade em aprender, a vivacidade para amar, 
brincar e louvar a Deus.  

Passam-se os anos e sinto o mesmo Gosto pela Vida que 
sempre me embalou desde o meu nascimento até o dia de 
hoje. E pelo qual dou e continuamente darei Graças a Deus; sei 
que esse contentamento é o maior de todos os presentes que 
recebemos das mãos de Deus. 

Ah, louvar a Trindade Santa, para mim a maior e a melhor das 
delícias! Cantai e louvai a Deus porque Ele nos ama e nos 
enviou Seu Filho Jesus, o nosso Caminho e o Espírito Santo, o 
nosso Aconchego! 

 
 

Aqui me despeço. E se for da vontade de Deus, em breve 
teremos mais um livro cujo título provisório é: “Milagres 
Extraordinários que Acontecem”.  
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Fiquem com Deus e que Ele em Sua infinita bondade, tenha de 
nós misericórdia e nos abençoe sempre com muita saúde, paz 
e luz para o nosso discernimento. Rezem por mim, por nossas 
famílias e pelo mundo inteiro. 

 
 

Sigamos em Paz para sempre fazermos o Bem. E, para concluir 
esse nosso encontro, deixo a benção usada por São Francisco e 
por todos nós: 

“O Senhor te abençoe e te guarde. 
O Senhor te mostre Sua face e tenha misericórdia de ti.  
O Senhor volva para ti Seu rosto e te dê a Paz. 
O Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo” 
                                                                                                                   

                                              Um grande beijo, Gilka. 
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