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“Sem pedras, o arco não existe”
Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis

Andar com fé quando tudo parece per-
dido, quando as dificuldades aparecem e 
quando o inimaginável acontece. A fé que 
move montanhas, que acende pela manhã, 
que não costuma ‘faiá’. Para enfrentar seus 
medos e os obstáculos da vida, a humani-
dade recorre a todos os meios possíveis. 
Um deles é a fé, seja em um ser espiritual, 
no universo, ou em si mesma. 

O ser humano costuma buscar seu lado 
espiritual ou é obrigado a buscá-lo, no mo-
mento das adversidades, ou até mesmo é 
movido pela fé para alcançar seus objetivos. 

Com inspiração na música de Gilberto 
Gil, “Andar com fé”, os alunos do 5º semes-
tre do Curso de Jornalismo da Universida-
de Católica de Santos trazem, nesta edição 
da revista Arco, personagens com histórias 
em que a complexidade da fé esteve presen-
te de todas as formas em suas vidas. 
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Desde a fé que alimenta o milagre de 
gerar vidas, até a que compensa qual-
quer dor, que supera doenças e que muda 
a vida do próximo, como Rita de Cássia, 
que talvez tenha salvado a vida daque-
la mulher que fugia, após ser agredida 
pelo companheiro com o próprio filho em 
seu colo. 

Em contrapartida, há o ex-pastor e 
agora ateu Antônio Carlos Rix, cuja fé 
que surgiu e se extinguiu pelas palavras, o 
que, de certa forma, também demonstra a 
crença no conhecimento.

Mas algo que se mostra presente em 
todas as 14 histórias apresentadas nesta 
edição é que na fé não há exclusividade. 
Ela está presente na riqueza e na pobreza. 
Há quem não creia, mas na dúvida, Gil-
berto Gil aconselha a seguir com fé. Por-
que ela não costuma falhar. 
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EEra uma tarde como qualquer outra em Cubatão. Gabriel 
Melone tinha 15 anos e jogava bola com alguns amigos, 
quando chegou a hora de buscar os primos na escola. 
Para cortar caminho, decidiu atravessar a linha férrea 
que cruza a Vila Natal. Como o trem passa devagar, é 

comum ver as pessoas, principalmente crianças, subindo nos vagões 
e descendo do outro lado dos trilhos. Melone tentou fazer o mesmo. 

Ele sempre foi um garoto calmo, que não se envolvia com pro-
blemas, mas naquele dia fez algo diferente, que mudaria sua vida 
para sempre. Nunca havia subido em um trem em movimento, 
mas aproveitou que o trem estava devagar e conseguiu chegar na 
parte de cima do vagão. 

Nesse momento, a velocidade começou a aumentar. Ele estava 
em pé, tentando se equilibrar, e não percebeu que estava quase na 
mesma altura dos fios de energia da rua. Um deles estava solto e ba-
teu em seu peito. O choque o fez cair nos trilhos. “Só depois é que me 
dei conta que estava embaixo do vagão, completamente acordado”. 

Foram 33 vagões que Melone viu passar sobre sua perna e seu 
braço. “Continuei lúcido, consciente. Eu sei de tudo que aconte-
ceu”. Na hora do acidente, foi reconhecido por um amigo de seu pai 
que passava pelo local, e entrou em contato com a família. “Quan-
do eles chegaram, minha mãe entrou em choque”. 

Ele ainda conseguiu tirar a blusa para estancar o sangue do 
braço até a ambulância chegar. “Não tenho mais lembranças do que 
aconteceu depois. Assim que o trem terminou de passar, eu só que-

ria sair de lá e ir para casa”. 
 O garoto ficou 11 dias entubado, até conseguirem tirar 

a sedação aos poucos. “Quando acordei, minha mãe estava 
do meu lado. Minha sensação era de que não tinha perdido 
a perna e o braço”, lembra Gabriel Melone. Ele pediu para 
que os médicos fossem até o quarto. Queria saber por que 
o gesso da perna estava muito apertado. Foi necessária a 

ajuda de uma psicóloga para eu 
tomar consciência sobre tudo que 
aconteceu. Havia perdido o braço 
e a perna do lado esquerdo. 

ANDRESSA ÉVORA

        O RENASCERO RENASCER  
  nas águas

 “Meus 
treinadores 

acreditavam que 
eu tinha potencial 

e comecei a 
investir nisso”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

GABRIEL 
Melone 
não imaginava 
que estaria 
vivendo tudo
o que vive hoje

“Não pensei muito no 
que ia fazer, o que muda-

ria nos meus planos”, diz 
o paratleta. “Claro que 
precisei me adaptar à nova realidade”. Andar de 
novo foi um dos maiores desafios, até conseguir 
uma prótese, que era seu sonho. 

  A família fez campanhas. Parentes e amigos 
venderam balas em semá¬foro e realizaram rifas, 

bingos e bazares para angariar fundos destinados 
à cirurgia de correção de coto e a prótese. Quando 

sua história chegou ao programa de TV do apresentador Ge-
raldo Luís, ele conseguiu ajuda do nadador Talisson Glock,  
modelo de Melone até hoje. 

Ele viu na natação uma forma de se recuperar, além da 
reabilitação física, a prática o ajudou a ter autoestima e von-
tade de viver. Saiu de Cubatão e foi morar em Praia Grande, 
em busca de uma estrutura e qualidade de vida melhor, o que 
o ajudou a crescer como profissional. 

“Meus treinadores acreditavam que eu tinha potencial e 
comecei a investir nisso. Um tempo depois, fui treinar no cen-
tro paralímpico em São Paulo, onde melhorei algumas marcas 
e minha técnica, conquistando medalhas”, relembra. 

Primeiro, Melone classificou-se para o Parapan-Americano 
de Jovens, após competir na Paralimpíada Escolar. Depois, fo-
cou em fazer parte da seleção principal. Disse que se sonho era 
realizar uma das coisas que Talisson lhe desejou: “Que um dia 
nadássemos lado a lado, representando o Brasil”. Por isso, ali-
mentou a motivação para estar nos Jogos de Tóquio, marcados 
para 2020, mas que se realizaram em 2021, devido à pande-

mia de covid-19. Afinal, não nadava apenas por ele 
mesmo. “Quando entro na piscina, levo tudo co-

migo. Carrego minha trajetória, minha fa-
mília, Deus e todos aqueles me ajudaram 
quando mais precisei, quando pensei que 
não teria mais chances na vida”, explica. 

Melone conheceu a atual esposa por 
meio do esporte, quando os dois partici-
pavam da Parapan-Americanos Jovens 

2017.  “Se não fosse Deus, eu não estaria 
aqui hoje”, afirma o paratleta. O acidente 

mudou sua vida. Ele não imaginava que es-
taria vivendo tudo o que vive 

hoje. “Ter minha família, 
minha esposa, minha casa, 
meu carro. Na minha famí-
lia, na época, as pes-
soas estavam muito 
distantes umas das 
outras. Esse aciden-
te acabou unindo          
todo mundo”. 
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Apaixonado por esportes, Leandro Marques 
envolveu-se em um  acidente, que causou a
amputação de sua perna direita

Ocaminhoneiro Leandro Marques, de 
24 anos, era o típico jovem apaixonado 
por esportes. Jogava futebol desde 
pequeno em sua cidade, São Vicente, 
e fazia campeonatos. Sempre dava um 

jeito de estar com os amigos. 
O esporte mantinha o sorriso em seu rosto 

até que, por volta das 4 horas do dia 17 de se-
tembro de 2021, sua vida mudou por comple-
to. Um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, 
envolvendo um caminhão e o carro que Lean-
dro dirigia, foi responsável pela amputação de 
sua perna direita. Tornar-se um jogador de 
futebol era uma ambição que ficou para trás. 
Agora, o objetivo era voltar a andar.

No dia da amputação, Marques não tinha 
lugar na cabeça para aquilo que não poderia 
mais realizar, e sim para os planos que seria 
capaz de concretizar a partir daquele momen-
to. Ao invés de se lamentar, só pensava em 
agradecer por ter saído vivo de um acidente 
que poderia ter significado a morte.

A partir do dia que perdeu a perna, Le-
andro Marques precisou dizer não um adeus, 
mas um até logo para as coisas mais simples 
da vida, como passear com os cachorros e jo-
gar bola com os amigos. Esse até logo foi um 
ato de fé e confiança em si mesmo. Ele nunca 
perdeu a esperança de que um dia voltaria a 
jogar uma pelada no domingo com os amigos. 
O que não sabia é que esse dia não estava tão 
distante. 

Antes, precisava conseguir uma prótese. O 
problema é que o preço estava fora de sua rea-
lidade. A saída foi fazer uma vaquinha solidá-
ria para arrecadar os R$ 60 mil de que preci-
sava. Tinha fé que, um dia, conseguiria voltar 
a andar com o auxílio dessas doações. E foi o 
que aconteceu. A campanha foi bem-sucedida. 
A perna direita mecânica, junto com a fisio-
terapia, permitiu que o jovem de São Vicente 
pudesse, finalmente, caminhar sem ajuda. 

“Estou reaprendendo a andar. Sinto que 
nasci novamente”, admite Marques após as 
cinco primeiras sessões de fisioterapia. “An-
tes, eu não postava quase nada nas redes so-
ciais, mas agora eu estou adorando mostrar a 
minha evolução. De agora em diante, podem 
me chamar de Robocop”, brinca.  

GIOVANNA CORERATO

FOTOS; ARQUIVO PESSOAL

PODEM ME CHAMAR DE

Robocop

“Estou 
reaprendendo 
a andar. Sinto 

que nasci 
novamente”



NNo dia 30 de agosto 
de 2020, na sala 
de estar, Isabela 
Saraiva é coloca-
da de pé por sua 

fisioterapeuta e consegue dar 
diversos passos em direção 
à câmera. Algo que algumas 
semanas atrás era um desafio. 
O momento foi registrado por 
sua mãe.

A menina postou o vídeo 
na nova conta do Instagram, 
IsaAVenCendo, criada com 
o intuito de mostrar sua re-
cuperação após um acidente 
cardiovascular. É uma situa-
ção pela qual ninguém da sua 
idade imagina passar. Isabela 
aceitou conversar com a Revis-

Estudante usa rede social para comentar sobre AVC

ISA sempre registra seu 
processo de  recuperação 
com um sorriso no rosto

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

RAFAEL ALBINO E 
AMANDA RODRIGUES

parece ser uma pessoa tímida. 
Ela cumprimenta a reportagem 
antes mesmo de ser notada no 
refeitório. Por não saber o que 
esperar da entrevista, demonstra 
um pouco de receio.

O local escolhido para a con-
versa foi a biblioteca da uni-
versidade. Acomodada em uma 
cadeira, ela vê o caderno com as 
perguntas anotadas e pede para 
dar uma olhada e avaliar os te-
mas que serão abordados. Isa 
queria conferir se havia algum 
assunto sobre o qual ela pudesse 
não falar.

Após dar o aval para a en-
trevista, ela parece muito mais 
confortável, até por já conhecer 
um pouco as pessoas que farão 

as perguntas. Isa se ajeita na ca-
deira, apoia os braços na mesa, 
se aproximando do celular que 
está gravando, e assim a entre-
vista começa.

Em um tom descontraído, 
como se estivesse em uma con-
versa com amigos, em alguns 
momentos, a jovem esclarece 
questões sobre o AVC. No dia, ela 
sentiu um formigamento forte na 
cabeça e foi para o hospital, em 
Santos. Não recebeu um diag-
nóstico, mas ainda continuava 
vomitando muito. A mãe preferiu 
levar a filha até a Capital.

Em São Paulo, Isa estava 
tranquila. “Imaginava estar 
de férias lá no hospital”, conta. 
Porém, receber a notícia do AVC 

foi um choque muito forte. 
“Eu achava que só pessoas 
mais velhas tinham isso”, 
revela, com muitos gestos e 
expressividade.

Conforme passava o tempo, 
precisava ser forte para supe-
rar o período de recuperação. 
Também não escondia suas 
dores e o desejo que tinha de 
se recuperar o mais rápido pos-
sível. “Eu achava que em uns 
seis meses já estaria de volta 
ao normal. Quando isso não 
aconteceu, fiquei angustiada”.

Isabela rezava todas as 
noites para que tudo acabas-
se logo. Ao acordar, sempre 
tinha a mesma frustração de 
ter que levantar e continuar 
o processo. Manter um perfil 
no Instagram ajudou muito 
nessa fase.

Quando fala sobre ajudar 
pessoas que passam por situ-
ações parecidas, a empolga-
ção de Isa é nítida. Ela sorri 
ao detalhar sobre como fica 
emocionada quando descobriu 
que já motivou outros jovens a 
continuar firmes na fisiotera-
pia. “Teve uma vez que uma 
menina falou que seguiu meus 
passos e conseguiu tomar ba-
nho em pé. Saber que eu ajudei 
alguém me gratificou muito”.

Isabela segue no processo 
para recuperar totalmente 
o movimento do braço. E ela 
parece disciplinada quando 
coloca algum objetivo em men-
te. Utiliza novos métodos que 
focam em trabalhar o processo 
mental antes do movimento, e 
se anima com essa nova fase. 
Sente progressos. Também 
continua no Instagram, mos-
trando sua evolução e inspi-
rando pessoas. 

VENCENDO com IsaVENCENDO 

ta Arco para contar detalhes 
desse processo.

Ao chegar para a entre-
vista, demonstra um jeito 
simpático, que faz com que 
pareça ser uma jovem que an-
tes nunca enfrentou metade 
dos obstáculos que passou a 
enfrentar. Ela usa saia jeans, 
tênis e jaqueta por cima da 
blusa verde. É uma garota 
magra, alta e de cabelos lon-
gos escuros.

As sequelas de movimento 
deixadas pelo AVC isquêmico 
são quase imperceptíveis no 
lado esquerdo de seu corpo. O 
único sinal visível é no braço, 
que permanece junto ao tronco.

Isa, como é conhecida, não 
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JAQUELINE NUNES 

Desde bem jovem, a artesã Simone 
Coelho enfrenta grandes desafios 
na vida, mas, amparada na fé em 
Deus, ela consegue manter-se firme 
em seus propósitos. Aos 45 anos, 

apesar de lutar contra um câncer de mama, 
ela ainda tem forças para incentivar outras 
pessoas a não desistir.

Por influência dos pais, portugueses, e do 
ambiente familiar religioso, a menina de ca-
belos claros iniciou-se na catequese ainda na 
infância. Entre idas e vindas, de alguma forma, 
sua trajetória sempre foi ligada à Igreja Católi-
ca, onde se casou, repassou a tradição para as 
filhas Drielly e Gabrielly, que hoje têm 25 anos 
e 19, respectivamente, e tornou-se catequista.

Ela conta que essa decisão ajudou-a a sen-
tir-se útil e a vencer uma crise de depressão há 
quase dez anos. “As pessoas diziam: ‘ah vive 

A luta de Simone contra o câncer 
de mama se transformou em 
testemunho de força e resiliência

“Do tempo 
que eu venho 
lutando, cinco 

mulheres, a partir 
do meu exemplo, 
não desistiram e 

venceram”   
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UTILIZAR a própria experiência para incentivar outras pessoas nas redes sociais é o que Simone faz

a Vida

questiona e confessa já ter pensado em desistir 
de lutar contra as adversidades. Porém, emo-
cionada, reconhece que não se trata apenas 
dela, nem da mudança de sua vida e de sua 
história: “Do tempo que eu venho lutando, 
cinco mulheres, a partir do meu exemplo, não 
desistiram e venceram”.

Durante a pandemia, sua filha mais nova, 
Gabrielly, criou uma conta para si no aplica-
tivo Tik Tok. Até então, Simone desconhecia 
a plataforma, porém, decidiu aprender mais 
sobre esse mecanismo de comunicação digital. 
Desde então, ela utiliza a rede, compartilhando 
vídeos sobre sua rotina de paciente oncológica 
e, de quebra, ajuda as pessoas que passam 
pelos mesmos obstáculos. “Comecei a divulgar 
meu tratamento, cada fase que estava acon-
tecendo comigo”, diz, citando uma mensagem 
que recebeu de um seguidor: “Você é uma 
guerreira, é um exemplo pra todo mundo”. 

Simone considera esse tipo de manifesta-
ção como um incentivo. “Essa minha fé em 
Deus não permite que eu me abale e me faz 
levar para as outras pessoas o fato de que eu 
estou ali de pé, com quatro tipos de câncer 
de mama”.

Com as postagens, Simone conta que tam-
bém consegue gerar renda extra durante as 
lives que participa, mas o que lhe dá forças 
para continuar é olhar para a própria história 
e ver o quanto a fé pode ser transformadora. 
Além do Tik Tok, ela utiliza outras redes so-
ciais para espalhar seu testemunho. “Deus 
quer que eu mostre para as pessoas que, se eu 
consigo sorrir e estou viva, com tudo que eu 
já passei, por que outras pessoas não podem 
conseguir? Conseguem”.

Simone ainda tem algumas etapas difíceis 
a cumprir, como a quimioterapia e mais uma 
cirurgia, porém a vontade de vencer é maior 
do que se pode imaginar. Com lágrimas de 
gratidão nos olhos azuis, ela reforça que é 
primordial não desistir, ter amor próprio e 
muita fé. “Tem que olhar para o espelho e ver 
quem é mais importante na vida. Está que-
rendo desistir? Ali está refletido quem é mais 
importante. Eu me esqueci de mim e olhava 
mais para a família. Hoje, eu me levanto, olho 
no espelho e vejo o quanto eu sou forte. Sou 
mais importante”.  

INFLUENCIANDOINFLUENCIANDO
a Vida

na igreja’, mas, se eu ficasse sozinha em casa 
num quadro de depressão, seria pior. Então, a 
igreja me ajudou. Essas funções que eu peguei 
no começo me ajudaram. Até hoje, não tomo 
remédio para a depressão”, relembra.

Em seu caminho, Simone carrega outras 
dores, que a religião ajuda a suportar. Na 
adolescência, foi diagnosticada com tubercu-
lose. Mais tarde, descobriu o câncer de 
útero e passou pelo fim do casamento. 
Nos dias de hoje, ainda trava uma 
batalha contra o câncer de mama. 
“Em 2015, eu ’tava indo dar a 
catequese, sentindo muita dor 
embaixo do braço. Na igreja, eu 
me ajoelhei diante do Santíssimo 
e pedi: ‘Senhor, se for o que eu tô 
pensando, não demore pra me dar 
a resposta’. Foi quando eu procurei os 

médicos e fiz os exames. O médico da ultras-
som já me indicou direto pro mastologista 
(profissional que cuida da mama), porque era 
um câncer. Quando saí do médico,  comecei a 
chorar, mas porque senti qual percurso eu ia 
trilhar. Fiz a cirurgia na mama esquerda e, 
com uma semana, comecei a fazer os exames 

para entrar na quimioterapia. Daí falavam: 
‘Ah mas se fizer, o cabelo vai cair’. O 

cabelo é o de menos, para mim. Fiz 
quimio e radio”, conta, frisando que 
o mais importante era a vida.

Três anos depois, o câncer 
atingiu a mama direita. Em 
2020, a doença reapareceu na 
mama esquerda e Simone preci-

sou deixar a catequese. Algumas 
pessoas até comentam que Deus 

estava testando sua fé. Ela mesma se 
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chegada de um filho é um momento 
único na vida dos pais. Para Gabriel 
Miranda, de 33 anos, e Karine 
Garcia Quaresma, de 32, esse 
sentimento não foi diferente. O 
casal sonhava em ter um segundo 

filho, além de Kauane, de 10 anos, mas não no 
momento em que Karine descobriu que estava 
grávida novamente. Gabriel conta que Kauane 
reagiu bem à notícia de que ganharia uma irmã. 

A felicidade da família acabou, quan-
do Karine foi diagnosticada com uma doença 
autoimune chamada polimiosite. Ela faz com 
que, na gravidez, a mãe acabe não passando 
os alimentos necessários ao bebê. Quando es-
tava com seis meses de gestação, ela realizou 
ultrassonografia e o médico percebeu que o 
feto já estava sofrendo com a falta de oxigênio. 
Havia pouco tempo para fazer o parto. Foi um 
momento complicado. “Além do bebê, minha 
esposa corria riscos também. A sensação era 
de medo”, relembra Gabriel. 
     Diante dos riscos, tanto para a mãe quan-
to para o bebê, os médicos decidiram realizar o 
parto. Com apenas 28 semanas, nascia Maria 
Luíza, nome escolhido pelo pai minutos antes 
de Karine entrar no centro cirúrgico. O dia do 
nascimento foi marcado por horas de tensão. 
“Fiquei muito nervoso, até porque a situação era 
perigosa. Naquela situação, duas vidas estavam 
em risco. Não pude acompanhar o parto”. Ao ver 
a filha pela primeira vez, Gabriel diz que ficou 
“em estado de choque, em pânico”. “Era uma 

sensação de medo e angústia. Nunca tinha 
visto uma criança tão pequena”.

Maria Luíza iniciava uma batalha pela 
vida. Logo nos primeiros momentos, 

os médicos a diagnosticaram 

  
Mesmo recuperando a fé, ele 

se viu diante de mais um momento 
difícil. No final de setembro de 2021, 
Maria Luíza passou mal, com vômitos. 
“Como não era comum, poderia ser algo que 
tivesse comido”, conta o pai. Mas, em segui-
da, vieram as dores de cabeça. 
     No começo de outubro, a menina continu-
ava com vômitos. Dessa vez sem parar. “Ten-
tamos soro, mas não adiantava. Uma criança 
prematura desidrata muito rápido”, explica. 
No hospital, os médicos suspeitaram que fosse 
meningite, por causa dos sintomas, e deixaram 
Maria Luíza em isolamento. Após alguns exa-
mes, foi constatada encefalite viral, doença que 
ataca o cérebro e atinge principalmente bebês 
e crianças. 
     Outra vez ela foi internada e Gabriel viveria 
mais uma vez o pesadelo de ver a filha naquela 
situação. “Para todos nós, foi a pior sensação, 

até porque ela estava sem internação des-
de os 3 anos de idade. Então, o medo 

voltou. Foram 20 dias no hospital, 
sendo dez, com ela em coma”. 
     Nesse período, a rotina do 
casal mudou completamen-
te. “Quase não ficávamos em 
casa. Eu dormia no hospital, 
acordava, e saía direto para o 
trabalho. Saía do trabalho ia 

para o hospital. Minha esposa 
ficava de dia e eu, à noite. Foram 

assim os 20 dias”. 
     A segunda internação de Maria dei-

xou a família muito mais apreensiva. Tudo era 
incerto. “A cada momento, os médicos falavam 
uma coisa. Eles não sabiam ao certo o que po-
deria acontecer, mas, como era no cérebro, ha-
via risco de sequelas”, conta. 
     Em alguns momentos, Gabriel pensou que 
poderia ser uma situação irreversível. Quando 
acordou do coma, Maria Luíza apresentava di-
ficuldades motoras do lado esquerdo. Não abria 
o olho esquerdo, não tinha forças para andar, 
falava enrolado. O pai se lembra daquele mo-
mento com emoção. “Foi difícil ver ela assim”. 
     Era uma situação diferente da que a família 
já tinha passado. O vírus poderia deixar 
sequelas graves, mas Maria Luíza, depois 
de muito esforço, se recuperou. Gabriel 
voltou a ter fé. “Não adianta ficar triste, ou 
desistir. Temos de ser fortes, pedir ajuda, 
e sempre acreditar”. 

A FORÇA 
QUE MOVE O Milagre

com broncodisplasia pulmonar, que acontece 
quando o bebê nasce muito abaixo do peso e do 
tamanho. Como o pulmão é o último órgão a se 
formar, e a menina nasceu prematura, acabou 
ficando com esse problema de saúde. 
     Internada por cerca de um ano, devido ao 
pulmão frágil, Maria Luíza precisou por muito 
tempo, mesmo em casa, usar sonda para se ali-
mentar, além de catéter para respirar. 
     Com toda essa situação adversa, Gabriel 

encontrou na fé a força que precisava para se 
manter firme, sempre acreditando na recu-
peração da filha. Desde criança, ele frequen-
tou, com sua mãe, reuniões de testemunhas 
de Jeová, mas na adolescência, acabou se 
afastando. O nascimento de Kauane, a filha 
mais velha, fez Gabriel se reaproximar de 
sua religiosidade. A ligação foi aumentando 
e, junto com Karine, ele voltou à religião que 
havia abandonado. 

LUCAS RODRIGUES
FOTO:  ARQUIVO PESSOAL

 “Para todos 
nós, foi a pior 
sensação, até 

porque ela estava 
sem internar 

desde os 3 anos 
de idade”

 MESMO recuperando a fé, Gabriel Miranda se viu diante de mais um momento difícil, em setembro de 2021
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Marcos Costa não tem histórico de gêmeos 
na família, assim como sua esposa, Jaque-
line. Por isso, quando ela descobriu, aos 39 
anos, que estava grávida de dois bebês, a 
surpresa  foi inevitável, ainda mais porque 

a concepção ocorreu sem a necessidade de  tratamen-
tos. “Fomos surpreendidos com a notícia de forma 
positiva. Entretanto, a médica nos alertou que, por 
conta da idade e por serem gêmeos, teríamos de ter 
atenção redobrada”, conta Marcos Costa. 

David e Valentina eram esperados com an-
siedade pelo casal, mas, no terceiro mês da 
gestação, uma ocorrência preocupante colo-
cou a vida dos gêmeos e da mãe em perigo. 
A bolsa amniótica que envolvia a menina 
estourou e Jaqueline foi às pressas para o 
hospital, em São Paulo. Após três meses 
de internação, Valentina morreu no úte-
ro e precisou ser retirada. Então, David 
nasceu prematuro, com apenas 900 
gramas e precisou permanecer inter-
nado na UTI neonatal por mais três 
meses, chegando a pesar cerca de 
700 gramas.

Embora seja um homem de 
45 anos, com quase 1,90m de 
altura, forte e apaixonado 
pelo esporte, Costa não es-
conde a emoção ao falar da 
situação em que se encon-

trava. Com a voz embargada, 
ele lembra a trajetória árdua, ao 

lado de Jaqueline, enquanto via o filho 
se recuperar e lidava com a perda da filha.
O casal mudou para a Capital e acompa-

nhou de perto a situação do filho sobrevivente. 
“Nesses três meses de UTI, cada dia era uma luta”, 

ele conta. “Todos os dias a gente passa-
va lá, às 7 da manhã, que era o horário 
de visitas. Eu avisei no trabalho que 
chegaria atrasado e não tive proble-
mas quanto a isso”. Ele já trabalhava 
no setor de divulgação de uma empre-
sa farmacêutica e viajava todos os dias 
de Santos para São Paulo.

Com o filho em situação crítica, 
Costa se apegou à fé na recuperação do 
bebê. Buscava os motivos de estar pas-
sando por isso em sua vida. Quando 
criança, ia à igreja com o pai, que era 
devoto de Nossa Senhora Aparecida. 
Lá, tentava entender por que as pes-
soas iam à missa fazer orações. Quan-
do recebeu a notícia da morte da filha, 
ainda na gestação, ele entendeu a de-
voção do pai e de tantos outros fiéis e 
as motivações para se apegarem à fé.

Assim, rezando pela vida do filho 
David, Costa fez uma promessa a Nos-
sa Senhora Aparecida, acompanhando 
um amigo que também passava por si-
tuação difícil com a filha, paciente de 
câncer. Caso seu filho saísse do hospi-
tal, percorreria a pé, por três anos se-
guidos, de Taubaté, onde fica a casa do 
amigo, até Aparecida, onde está locali-
zada o Santuário da Padroeira do Bra-
sil. A distância entre as duas cidades, 

no Vale do Paraíba, é de 
mais de 60 quilômetros, 
o que exige uma cami-
nhada de aproximada-
mente dez horas. 

Ele se apegava à ideia 
de que “com o treinamen-
to vem o aperfeiçoamento”. 
Isso ajudou muito na sua de-
terminação 
de cumprir a pro-
messa. Era como 
se todo seu con-
dicionamento físico, 
obtido com a prática 
esportiva, o tives-
se preparado para 
aquele momento.

Passados três 
anos do pagamento 
da promessa, Marcos 
Costa continua fazen-
do a caminhada de Tauba-
té a Aparecida. “Apesar 
do sacrifício de andar o 
dia inteiro e ficar com os 
pés cheios de bolha, é muito recom-
pensador. Quando chegamos lá, te-
mos uma sensação de que compensa 
qualquer dor ou dificuldade”. Tudo 
por David, que já tem 4 anos. 

Em nome de

David
DANIEL RODRIGUES E 
MATHEUS VIEIRA

 MARCOS Costa (à esquerda) caminhou mais de 60 Km pela vida de David

DAVID nasceu 
com apenas 900 

gramas e ficou 
meses internado 

na UTI

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL



16- Arco - Ano 12 - Edição 19 Ano 12 - Edição 19  - Arco - 17

Zezinho, como é conhecido, veste seu uniforme 
dos eventos do Movimento Inter-Religioso pela 
Cidadania, a camiseta da Coexistência, estampa-
da com a estrela de Davi, do povo judeu, entre a 
figura de um  quarto crescente, símbolo do povo 
muçulmano, e uma cruz representando a Igreja 
Católica. “Este ano, o movimento decidiu fazer o 
encontro anual justamente em uma mesquita, o 
espaço sagrado dos muçulmanos e do islamismo, 
uma religião que sofre muita intolerância”.

Zezinho já estava acostumado com grandes 
eventos como aquele. Era 21 de janeiro de 2016, 
Dia Nacional da Religião, do combate à intole-
rância religiosa. O Movimento Inter-Religioso 
pela Cidadania, organizador do debate, existia 
há 24 anos, mas aquela era a primeira vez que 
alcançava mais de 100 pessoas. “A energia da-
quele salão foi surreal”, conta.

A reunião durou tanto tempo que teve de ser 
pausada às 20h. Os islâmicos e os convidados co-
meçaram a se retirar para fazer a última oração 
do dia. “Nós todos subimos até o salão de oração, 
tiramos os sapatos, em respeito ao espaço, e fica-
mos em uma linha demarcada, orando juntos”.

Para chegar até esse momento, José de 
Abreu teve de percorrer uma longa trajetória na 
espiritualidade. Ele tem contato com ela desde 

Construindo
Pontes

a infância, quando foi assolado pela poliomielite 
e seus pais o levavam a diversos curandeiros.

Sentado em sua cadeira, na sala onde ocor-
rem as reuniões mediúnicas, ele veste a mesma 
camiseta da Coexistência e relembra o que o fez 
se estabelecer no espiritismo. “Quando a minha 
madrinha veio a falecer e, depois, desencarnou, 
ela começou a se manifestar em um centro es-
pírita em São Vicente”, conta.

A partir daí, ele começou a frequentar as 
sessões para tomar passes com a filha de sua ma-
drinha, que incorporava a própria mãe. “Ver que 
realmente a minha madrinha continuava presente 
me fez ter maior contato e querer participar”. Zezi-
nho já fez cursos para desenvolver a mediunidade 
e, com isso, passou a ter contato diretamente com 
espíritos, em conversas e sonhos. 

Ele relembra, com um sorriso no rosto, que 

prol da paz entre as religiões, por meio do Fórum 
da Cidadania”.

A partir daí, todos os meses, os represen-
tantes de religiões da Baixada Santista se 
reúnem para realizar ações e discussões em 
defesa da inter-religiosidade. Representantes 
de todas as comunidades se reúnem para distri-
buir, entre outros, itens de higiene, alimentos 
e livros, sempre pensando em compartilhar os 
princípios dos direitos humanos.

José de Abreu afirma que nem tudo ocorre 
em harmonia no grupo. Ele lembra o dia em 
que, durante uma reunião no Centro Cultural 
Israelita de Santos, um representante libanês se 
queixava que a esposa e os filhos haviam viajado 
ao Oriente Médio uma semana antes de o Líbano 
ter começado uma série de bombardeios a Israel, 
e queria que o grupo fizesse alguma coisa por 
sua família. Abreu explicou que, por se tratar de 
pessoas que buscam um diálogo inter-religioso, 
não seria possível uma intervenção política.

Ao seu lado, o anfitrião e líder judeu do 
grupo deixou o “irmão do islã” falar e respondeu 
que a irmã mora em Israel e, quando tentou 
falar com ela por telefone, descobriu que estava 
escondida em um abrigo subterrâneo. O clima 
de provocações, diz Zezinho, sempre existiu 
e sempre existirá. “Dentro dos grupos, somos 
todos amigos e nos sentamos para conversar. 
O objetivo da vida não é criarmos distância ou 
muros, e sim pontes”. 
 

também já teve suas experiências na umbanda. 
“Fiquei um tempo recebendo passes no Centro 
Estrela Dalva, mas em um determinado ponto, 
quando fui atendido por um preto velho, ele pa-
rou de falar e uma outra entidade se manifestou, 
dizendo que meu caminho era na mesa branca. 
E assim eu fiz”.

Os cabelos brancos denunciam que Zezinho 
participa há tempos do meio religioso. Há 40 
anos, ele faz parte do Núcleo Espírita Conserva-
dor, no Embaré, em Santos, que se reúne duas 
vezes por semana para reuniões mediúnicas e 
palestras.

Envolvido nas lembranças de mediunidade, 
ele relembra quando começou a se encontrar 
com membros de diversos segmentos religiosos. 
“Tudo começou no Ano Internacional da Água, 
quando foi proposto aos religiosos a união em 

CAROLINE MELO 

OO kardecista José da Conceição de Abreu, de 74 anos, 
pega seu lugar no salão principal da Mesquita Islâmica 
de Santos. Ao seu lado, estão o bispo diocesano de 
Santos, Dom Tarcísio Scaramussa, e o presidente da 
Associação Mundial da Juventude Islâmica, Sheich 

Hammaed. Abreu espera o início da mesa de debate e discussão 
sobre intolerância religiosa na atualidade.

ZEZINHO
participa há mais 

de 40 anos de 
atividades ligadas

à religião

FOTOS:  DIVULGAÇÃO

 
“Dentro dos 

grupos, 
somos todos 
amigos e nos 

sentamos para 
conversar”
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 a casa, não há muitos móveis, como 
mesas e cadeiras, em volta, mas os retratos da 
família, seus 10 filhos, dos 12 que teve, e netos, 
estão por todos os cantos, entre alguns poucos 
anjos de porcelana e vasos de plantas.
       Os cômodos se restringem a dois quartos, 
cozinha e sala, mas representam uma conquista 
de Josefa Brito, que trabalhou desde muito nova 
em campos de algodão em troca de moradia. Aos 
87 anos, suas linhas de expressão e seu sorriso 
liso, de quem há muito perdeu os dentes, en-
tregam uma vida inteira de lutas e esforços. 
      Após o almoço ao lado de um dos filhos, 
ela caminha devagar, deixando à mostra 
uma leve corcunda nas costas. Receptiva, 
senta-se em sua poltrona marrom de cou-
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BÁRBARA CHIANDOTTI

ro sintético e começa a contar sua história. 
       Josefa casou-se cedo, logo após completar 
16 anos. Não conhecia o marido de perto, mas 
o admirava de longe. Criada pelos avós, muito 
rígidos e que já conheciam Luiz, lembra que 
não podia sequer chegar perto do menino. 
Porém, sabia que era amor, porque suas per-
nas doíam e sentia borboletas no estômago. 
       Aos 15 anos, sua professora marcou um baile 
na escola para que os alunos se divertissem com 
suas famílias. Por conta da criação que recebeu, 
ficava retraída na parede sem interagir muito. 
Nesse dia, tocaram Luiz Gonzaga, e o seu Luiz 
a chamou para dançar. “Quase que meu avô não 
deixou. Mas conseguimos. Eu achava ele a coisa 
mais linda”, conta com um riso tímido de quem 

Apesar de todas 
as dificuldades, 
Josefa se 
manteve firme 
e confiante 
durante  o luto  
do marido e a 
criação  de 
seus 12 filhos 

“Em 
Santos, 

Luiz disse:
“Zefinha! É 

como sonhei! 
É aqui!”

foi uma adolescente apaixonada. 
   Dias depois, Josefa recebeu um 
bilhete, entregue por seu primo, en-
quanto estendia as roupas. “Jovem 
Zefinha, se quiseres casar comigo, 
mande um sim. Se não quiseres, não 
mostre para ninguém esse recado”. O 
primo correu para contar para o avô, 
que se encheu de gosto e não hesitou 
em aceitar pela neta. Criada na Igreja 
Católica, Josefa sempre foi próxima 
de Deus, mas, na época de menina, 
tinha outras coisas para pensar. 
     Não tinham nada. Marcaram a 
cerimônia para novembro de 1950. 
Fizeram um pequeno enxoval. Mu-
daram-se para perto da mãe de Luiz. 
Passaram fome e necessidade, um 
tempo verdadeiramente sofrido.

“Hoje eu sou rica. Tenho tantas 
coisas e tanta comida!”, compara.

Depois de dois anos de casa-
mento, veio o primeiro filho. 
Onze meses depois, outro. 
Oito meses depois, mais 
um. Mudaram-se para 
um sítio e trabalharam 
na roça. O terceiro filho, 
aos sete meses, adoeceu. 
Juntaram dinheiro e mar-

caram com uma curandeira 
que jurava visitar a criança, mas 

nunca apareceu. Quinze dias depois, o 
pequeno faleceu em um caixote-berço, sem 

que soubessem a causa.
Pouco depois, Josefa se viu em um pau de 

arara rumo a São Paulo. “Aqui em Alagoas não 
tem jeito não”, dizia Luiz. A viagem foi dura, 
cansativa. Entre delírios e surtos do marido, que 
sonhava constantemente que todos à sua volta o 
queriam no caixão, Josefa se viu sozinha diver-
sas vezes a caminho de São Paulo, sua primeira 
mudança, depois em Mato Grosso, Paraná…

Primeiro, se perdeu do marido por quatro 
dias, quando ele desceu do pau de arara com 
medo de ser morto. Foram para o Mato Grosso, 
depois que os ajudaram a se encontrar. Por fim, 
ficou 42 dias sem contato quando Luiz correu 
para o Paraná atrás dos boatos de emprego que 
rolavam no boca a boca.

Rezava todos os dias, de joelhos, para que Luiz 

não fosse embora, que ficasse com ela e as crian-
ças. Ou que ao menos desse algum sinal de vida. 
Seus pequenos calos nas mãos evidenciam to-
dos os anos em cafezais e campos de algodão, 
trabalhando embaixo do sol ardente. Tudo para 
conseguir o mínimo de conforto para seus filhos.

De volta a Alagoas, depois de tanta luta e 
tantas orações, Josefa e Luiz entraram na Igreja 
Evangélica. Aceitaram Jesus, como ela diz. Um 
dia, o marido decidiu voltar para São Paulo. “Era 
tudo tão bão lá”, dizia Luiz. “Se for da vontade 
de Deus, nóis vamo”, respondeu Josefa. Vende-
ram a casa que fazia pouco tempo que tinham 
conquistado. Foram embora. Mais uma viagem.

Luiz sonhara dias antes que estavam des-
cendo o morro de trem. Muito mato em volta, 
cabos de aço em cima da cabeça, a descida era 
lenta.

Chegaram a Santos, nos anos 70. “Zefinha! 
É como sonhei! É aqui!”.

Começaram a trabalhar na pedreira. Não 
foi fácil, mas sua fé permaneceu durante todo 

o percurso. Se não a mesma, mais forte.
Luiz morreu pouco depois. Eletrocu-

tado pelos mesmos fios que garantiam 
a janta na época. Josefa se viu sem 
chão, acreditando que Deus tinha 
lhe tirado tudo. “Mas não tirou. Eu 
tinha minha vida. Meus filhos. Eu ia 

ficar bem”.
Após dois meses, se viu ajoelhada 

na escadaria da Igreja, orando e chorando. 
Um diácono e um irmão da igreja oraram ao 
seu lado. De fundo, ouve Deus pela boca de 
uma outra irmã da igreja: “Por que choras tan-
to, minha serva? Tu não sabes que faço como 
quero? Não te deixarei desamparada, fica na 
minha vontade”.

Foi aí que percebeu: Deus, quando tem 
algo para fazer em nossas vidas, ele cum-
pre aquele plano. “Se hoje eu estou aqui 
contando minha história, é porque Deus 
preparou muita coisa boa para mim, filha.” 
       Os próximos anos foram sustentados por 
Eraldo, o mais velho dos filhos. O menino já 
trabalhava com o pai antes do falecimento e 
seguiu sem ele, ajudando a mãe a criar os ir-
mãos e arcar com as despesas da família. Hoje, 
Josefa vive na mesma casa que conquistou em 
Santos e é cuidada pelos 10 filhos, que fazem 
turnos entre si para assisti-la. 

N
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Estrada da 
Apesar de uma mudança repentina 
na infância, Patrícia Martinez 
sempre soube onde era seu lar

BIANCA BRODOWSKY
IGOR DE PAIVA

      ara George Moore, romancista irlandês do século 
XIX, um homem percorre o mundo inteiro em busca 
daquilo que precisa e volta para casa para encontrá-lo. 
Patrícia Martinez percebeu desde jovem que precisava 
retornar ao Brasil para encontrar a vida que queria. 

Em fevereiro de 1975, aos 5 anos de idade, Pa-
trícia chegou à Argentina, mais especificamente em 
Córdoba, a segunda maior cidade do país, para um 
recomeço, por decisão dos pais. A escola foi um dos 
principais motivos da volta. Começar o Ensino Fun-
damental na terra de origem de sua mãe era muito 
importante para ela. 

 No início, driblou dificuldades com a língua local, 
porque nada sabia. Porém, logo se acostumou e teve 
boa infância.

A língua, o estudo, o trabalho, a segurança, tudo 
sempre serviu de indicador de dificuldades que apa-
receram ao longo de sua vida. Apesar da forte influ-
ência dos pais, ela sentia que não se encaixava ali. 

Aos 19 anos, tomou a decisão de morar no Brasil, 

mas esse sonho demorou mais do que esperava. Somente aos 
50 anos ela conseguiu retornar com o atual marido e a filha. 

Assim que Patrícia expôs seu desejo para a família, todos 
logo concordaram e começaram a vender as coisas para con-
seguir pagar as passagens de ônibus. Embora o planejamen-
to tenha iniciado em 2017, a viagem aconteceu apenas no dia 
12 de novembro de 2021. E não foi tão fácil e tranquila.

Com apenas algumas malas e a fé em um novo início, os 
três deixaram os demais parentes, as experiências e a cachor-
ra que amavam, e seguiram em três ônibus que percorreram 
mais de 2 mil quilômetros de Córdoba até Santos. 

Chegar depois de tantas horas na estrada resultou 
numa mistura de sentimentos entre alegria e alívio. “Fica-
mos muito felizes por termos conquistado nosso sonho”, diz 
Patrícia Martinez. Eles precisavam se reestruturar, mas a 
fé de que tudo daria certo e que conseguiriam enfrentar as 
dificuldades que viriam ainda permanecia. 

 As rugas no rosto de Patrícia são um reflexo da idade e 
dos problemas do cotidiano. Mesmo vindo como uma podóloga 
formada e com experiência, sofreu um duro e inesperado golpe 
de pessoas em quem confiou, no emprego 
que havia conseguido antes mesmo de 
chegar ao Brasil. 

Trabalhando sem receber por 
cerca de dois meses, ela sofria se 
sentindo desvalorizada e, então, 
decidiu dar um basta naquela 
situação. “Eles ficaram bravos 
por eu sair e me chamaram de 
mal-agradecida, mesmo sabendo 
dos problemas financeiros que eu 
estava passando”. 

 O sorriso característico de Patrícia se dissolve em lá-
grimas quando ela lembra de toda a ajuda que a família 
recebeu de pessoas que conheceu ao longo de sua jornada, 
após ter que devolver a chave do apartamento que alugava. 
Vivendo em um quarto composto por duas camas de solteiro 
em uma pensão que dividiam com outras 15 pessoas, os três 

sobrevivem com doações e o baixo salário que Pa-
trícia, como podóloga em domicílio, e o marido 
recebem. Mesmo assim, ainda acreditam que a 
segurança e a economia do Brasil são superiores 
às da Argentina. 

 Apesar de todas as adversidades, Patrícia 
tem fé em si mesma e acredita que as coisas vão 
voltar ao eixo. E já planeja o próximo passo. “Va-
mos alugar um apartamento e sair da pensão”. 

 Sem esquecer o passado, ela olha para trás 
e vê o futuro em casa, no Brasil, onde sempre 
sonhou. Mesmo com todas as dificuldades impos-
tas pela vida, tanto na Argentina quanto aqui 
no Brasil, o sorriso no rosto é a melhor arma de 
Patrícia para se defender de memórias ruins e 
do tempo em que não se sentia em casa, mesmo 
estando tão perto. 

 
PATRÍCIA 

Martinez e sua
 filha, Ana Paula 
Martinez, encararam
 uma longa viagem 
até chegar ao seu 
destino 

 
ELA, sua filha e 
marido embarcaram 
em Córdoba como 
primeiro destino, 
Buenos Aires

 
A FAMÍLIA vive 
atualmente em uma 
pensão, em 
São Vicente
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“Ficamos 

muito felizes  
por termos 
conquistado 

nosso 
sonho”
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Contaminado por um vírus 

incurável, presidente de clube 

varzeano conta como foi

a descoberta, auge da 

doença e superação

DD  esde criança, Ezequiel Gomes dos Santos, de 58 
anos, é ligado ao futebol. Popularmente conhecido 
como Salim, comanda o Calunga F.C, time amador 
de São Vicente. Bem antes de assumir a presidência 
do clube, jogava bola como profissional. Passou pelo 

Jabaquara, Portuguesa Santista e até mesmo Palmeiras, onde 
uma lesão no joelho o obrigou a largar a carreira. 

Mesmo sem conseguir jogar, não deixou o futebol e se tor-
nou um atleta da várzea, vivendo normalmente, como qual-
quer outra pessoa, a não ser por um detalhe. Ezequiel Gomes 
é portador do vírus HIV. 

Ele foi contaminado em 1999, quando tinha 35 anos. Sua 
esposa tinha adquirido o vírus, em um casamento anterior, 
o que para ela se revelou fatal. Havia a suspeita, mas não a 
comprovação. Quando ela ficou grávida de Ezequiel, descobriu 
que estava com o HIV, mas deixou essa informação em sigilo. 

VOLTA POR 

Cima
LUZIA SOUZA

cou no quarto, não quis mais viver. Não demorou 
muito para que a doença se tornasse fatal. 

Com a morte da esposa, o mundo de Ezequiel 
desmoronou. Para ele, naquele momento, a vida 
novamente parecia ter acabado. Mais uma vez, 
desistiu de viver. Não saía, não se alimentava, 
não tinha forças. Chegou a pesar 23 quilos. 
Ficou internado por três anos, dois deles sem 
poder ver o filho, que ficou com a avó pater-
na. Ela só levou o menino ao hospital, quando 
achou que o filho iria morrer. 

Pesando 23 quilos, internado com ane-
mia profunda, teve que tomar 24 bolsas de 
san¬gue. Além do HIV e da anemia, esta-
va com toxoplasmose, infecção na pleura e 
tuberculo¬se. Tomava 69 comprimidos por 
dia. “Em um momento de maior sofrimento, 
pedi a Deus que, se ele existisse, me matas-
se, ou me tirasse dali. A partir daquele dia, 

voltei a andar”. 
Depois que saiu, o sentimento de Ezequiel 

Gomes era de gratidão. “Eu vi a vida de uma for-
ma mais clara, mais bonita, mais gostosa. Até 
hoje, agradeço a Deus por tudo. Superei essa fase, 
me fortalecendo. Comecei a andar novamente, a 
ter forças dentro de mim”. 

Como não tinha emprego, começou a ca-
tar latinha e papelão na praia com a ajuda 

do filho e do pai. Fez isso por três anos, 
até começar a trabalhar como agente de 
saúde com um contrato de dois anos. 
Faltando dois dias para o prazo aca-
bar, foi afastado pelo INSS devido aos 

laudos médicos, ficando assim por cinco 
anos. Depois desse período, ficou aposenta-

do durante 13 anos. Em 2018, teve o benefício 
retirado pela Previdência e começou a trabalhar 
como motoboy, ocupação que ainda exerce. 

Mesmo tendo sua rotina de trabalho, Eze-
quiel ainda consegue tempo para realizar as ati-
vidades necessárias de um presidente de clube. 
Busca patrocinadores e associados, além de cui-
dar de campeonatos e da contabilidade. Ele exer-
ce a presidência do clube pela segunda vez. O pri-
meiro mandato foi em 2003. Voltou em 2021 a 
comandar o Calunga, time tradicional da várzea 
vicentina, que acumula muitos títulos e foi três 
vezes campeão do torneio Galo da Baixada. 

Hoje toma apenas dois comprimidos por dia e 
faz exames de rotina a cada seis meses. Tem uma 
vida normal, sabendo valorizar mais cada detalhe. 
“Deus me deu a segunda chance de sobreviver“. 

Perda de peso, resfriado e falta 
de resistência foram sinais dados 
pelo organismo de Ezequiel Gomes, 
mostrando que havia algo errado. 
Quando ia ao médico, falavam que 
era pneumonia. Aplicavam injeção e 
já o mandavam para casa. Ele seguiu 
esse ritmo por seis meses. Passado esse 
tempo, ele foi à Santa Casa de Santos e expli-
cou à médica seu histórico de idas ao hospital, 
bem como os sintomas. Ela pediu que ele fi-
zesse vários exames e, assim, conseguiu iden-
tificar a presença do HIV em seu organismo. 

Logo que saiu do consultório onde recebeu 
a notícia, ele quis tirar a própria vida. “Achei 
que o mundo tinha acabado. Ia me jogar de-
baixo de um ônibus, quando Deus me mostrou 
meu filho, com 1 ano e 6 meses, em uma nu-
vem. Pus a mão na cabeça e comecei a chorar”. 

Quando chegou em casa, contou para a es-
posa. Ela ouviu e também chorou. Entrou em 
depressão e, em uma semana, parou de se ali-
mentar e foi internada. Estava com imuni¬-
dade baixa e anemia. Praticamente se tran-

“Deus 
me deu a 
segunda 

chance de 
sobreviver“

FO
TO

S:
 A

RQ
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

MESMO tendo 
sua rotina 
de trabalho, 
Ezequiel ainda 
consegue tempo 
para realizar 
as atividades 
necessárias de 
um presidente 
de clube
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ALLAN BUENO

ESTAÇÕESDa vida

ADAN criou o projeto Até Quinta, com encontros a partir das 22 horas

FOTO: LIVIA SANTANA

“Eu tive 
esse momento de 
experiência real 

com Deus, de conversão, 
que é quando você está 

andando por um 
caminho, tem uma 
experiência e muda 

de direção”

     Depois disso, Adan passou a ler o evange-
lho, estudar os livros que compõem a Bíblia 
e a sentir-se cada vez mais imerso nesse ca-
minho do conhecimento da palavra divina e 
de si mesmo. No de¬correr do tempo, ficou 
conhecido entre os jovens da igreja. En-
tão, as amizades foram surgindo. 
“Fui criando vínculo com outros 
irmãos e, por consequência 
daquilo que eu estava vi-
vendo, fui ganhando res-
ponsabilidades”. 
     Uma de suas tarefas foi 
participar de retiros com 
jovens, com o objetivo 
de aproximá-los da igre-
ja e da palavra de Deus. 
Quando já havia se forma-
do professor e por ter facili-
dade de comunicação com esse 

público de menos idade, logo, foi orientado a 
desenvolver um projeto destinado a jovens. 
     Adan acabou criando um projeto com ou-
tros amigos, que foi denominado Até Quinta. 
“É nada mais nada menos que um culto, para 
aqueles jovens que não têm oportunidade de 
ir à igreja em horários convencionais”, expli-
ca. Os encontros começavam às 22 horas e 
terminavam à meia-noite. Dessa maneira, 
os interessados podiam comparecer depois 
de saírem do trabalho ou da faculdade.
      Durante esse período, conheceu uma moça 
e se casou. Porém, o relacionamento não du-
rou muito tempo. “Mas eu tinha fé que na 
hora certa e no momento certo, Deus iria co-
locar uma pessoa a meu lado. Hoje vejo que 
estou colhendo os frutos daquilo que Deus 
preparou em minha vida”, pondera. 
     Um ano e meio depois, Adan conheceu 

Marcela na igreja. “Ela sempre parti-
cipava dos cultos, sempre partici-

pava dos retiros e de repente a 
gente viu um brilho no olhar  

um do outro, e eu percebi 
que era ela a mulher da mi-
nha vida”, lembra. 
     O casamento ocorreu 
em 2019. No ano seguinte, 
Marcela engravidou da pri-
meira filha do casal. Porém, 

essa fase, que deveria ser 
alegre e tranquila, foi motivo 

de muita preocupação e tensão, 

porque houve complicações 
na gravidez, causadas por in-
fecções e crises de bronquite. 
Marcela precisou de medica-
mentos. 
     “Ela chegou a tomar an-
tibiótico cinco vezes, o que 
não é bom para uma mulher 
grávida. E eu tinha sonhado 
que ela falecia no parto, uma 
semana antes da nossa filha 
nascer. Não contei para ela 
e orei. Quando faltavam dois 

dias, para o parto normal, mas induzido, eu 
entrei no quarto e ela estava chorando com 
medo de morrer”, relembra. 
      No momento do parto, Marcela e a pe-
quena Maria Flor quase morreram. O que 
era para ser o momento mais feliz da vida 
do casal quase se transformou no mais tris-
te. “A pressão da Marcela, quando ela en-
trou na sala de cirurgia, chegou a 18 por 
12. Então foi como se o pesadelo tivesse se 
tornando real. Era tempo de pandemia. Não 
havia familiares com a gente. Só podia en-
trar eu e ela no hospital. Foi um momento 
muito difícil, mas não me lembro de duvi-
dar e pensar que perdi. Foi um momento de 
oração. Fé é para essas horas”. Maria Flor 
nasceu perfeita.
     Hoje a menina tem 2 anos, é a alegria dos 
dias do casal que segue firme na sua cren-
ça. Adan revela que descobriu o seu propó-
sito: orientar jovens em relação à palavra 
de Deus e os ensinamentos cristãos. “A gen-
te procura estar dentro de Fundação Casa, 
faz palestras em escolas, visando lutar con-
tra o suicídio juvenil, tem os trabalhos na 
igreja com os jovens e tudo isso por conta 
desse propósito de vida, que é influenciar 
pessoas”, explica.
     Ele conta que suas vivências espiritu-
ais o levaram a escrever um livro intitula-
do Deus, o tempo e as estações. Assim, Adan 
acredita que pode cumprir a missão de levar 
mensagens de fé para as pessoas. 

O educador físico Adan 
Tavares Garrido, de 
36 anos, teve uma 
adolescência como a 
de outros rapazes de 

sua idade. Jogava bola, tinha 
um grupo de pagode, cantava 
nas baladas. Levava uma vida 
em função do entretenimento, 
o que muitos adolescentes gos-
tariam de ter. “Mas eu tinha 
um vazio no meu coração”.
     Na faculdade sendo uma 
pessoa que gostava muito de 
futebol, decidiu fazer Educa-
ção Física. “Eu sempre falo que 
era para eu ter sido jogador de 
futebol, mas eu não tive um 
empresário bom, mas, brinca-
deira à parte, eu sabia que aquilo não era 
para mim”. No período universitário, Adan 
não vivia uma vida um pouco desregrada. 

Essa rotina começou a mudar aos 20 anos, 
quando Adan estava no meio de um bloco 
carnavalesco. Sem um motivo aparente, ele 
sentiu vontade de ir a uma igreja evangélica, 
embora fosse integrante de uma família espí-
rita kardecista. “Eu não consigo explicar”, diz 
Adan. “Eu tive esse momento de experiência 
real com Deus, de conversão, que é quando 
você está andando por um caminho, tem uma 
experiência e muda de direção”. 
      Ele afirma que as palavras de Jesus 
passaram a levar paz a seu coração. Para 
concretizar seu propósito de conhecer mais 
o cristianismo, recorreu a amigos que, de 
imediato, o incentivaram a assistir a um 
culto pela primeira vez. 
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vi, eu não conseguia enxergar o ros-
to dela. Ela estava totalmente feri-
da, com sangue por tudo quanto era 
lado”, recorda. “Eu me confrontei 
com a realidade de uma vítima de 
violência. Mesmo com todo mundo 
presenciando a cena, ninguém pa-
rou o agressor e muito menos para 
ajudar a mulher”.

Na época, ainda não existia a Lei 
Maria da Penha, então o hospital 
não poderia fazer muita coisa e, se 
fizesse, separaria a mãe do filho. 

Inconformada com a situação, 
Rita de Cássia decidiu abrigar a mu-
lher e a criança na sua nova casa. 
“Arrumamos um emprego para ela 
e nós montamos uma casa para ela 
recomeçar”, conta. 

Nessa ocasião, Rita ainda re-
sidia em São Bernardo do 
Campo, município da capi-
tal paulista, localizado a 
cerca de 50 quilômetros 
de Santos. Havia pedido 
demissão do cargo que 
exercia, por concurso, 
na Empresa Metropoli-
tana de Transportes Ur-
banos (EMTU), depois 
de ter sido professora de 
balé e professora da rede 
estadual de ensino. 

Sua saída do emprego 
estava relacionada à decepção 
com o fato de a empresa querer redu-
zir o atendimento a portadores de de-
ficiência física e mental. O benefício 
fazia parte de um projeto de inserção 
tarifária, do qual ela participara.

“Com a mudança do governo, 
começaram a querer diminuir o nú-
mero de atendimentos e de carteiri-
nhas. Então, resolvi largar meu car-
go”, explica Rita de Cássia.

Como em São Bernardo ela costu-
mava ajudar financeiramente insti-
tuições que atuavam com abrigamen-

to de vítimas de violência 
doméstica, ela percebeu 
que poderia ajudar ou-
tras pessoas, depois de 
ter acolhido a mulher e o 
filho agredidos na ponte. 

Santa
FOTOS: FÁBIO ROCHA

Rita de Cássia contou com a 
força  e a fé para ajudar

 mulheres vítimas 
de violência doméstica

PARA  Rita 
de Cássia, a 
fé foi algo 
fundamental 
para nunca 
desistir

FÁBIO ROCHA  E 
THIAGO SILVA

E E m um dia do ano de 2004, 
Rita de Cássia desceu a 
Serra do Mar para inspe-
cionar, em Praia Grande, a 
casa onde, em pouco tempo, 

iria morar. Quando passava de carro 
pela Ponte do Mar Pequeno, em São 
Vicente, avistou uma mulher com o 
rosto coberto de sangue e com uma 
criança no colo, tentando fugir de 
seu companheiro, que a perseguia 
com um facão. Aquela cena  mudou 
o rumo de sua vida.

Por impulso, a exemplo da san-
ta de quem herdou o nome, Rita de 
Cássia parou o carro e deu carona 
à mulher e ao filho, e levou os dois 
ao hospital. “Na hora em que eu a 

A partir daquele momento, idealizou 
a instituição que posteriormente ela 
nomeou como Casa Help.

“Ela (a primeira vítima) conhe-
ceu outras pessoas que precisavam 
de ajuda e direcionou essas pesso-
as para mim. Foi aí que começou a 
Help, com abrigamento dentro da 
minha própria casa. Então, eu tive 
que sair de lá e me mudei para um 
apartamento”, conta.

Hoje, o projeto tem mais de 17 
anos e acolhe mulheres que sofre-
ram ou sofrem agressão por parte 
de seus companheiros, ajudando 
psicologicamente e financeiramente, 
para que possam se reestruturar. A 
manutenção é garantida por recur-
sos próprios, além da colaboração de 

algumas pessoas próximas. Atu-
almente, Casa Help, que não 

conta com recursos públi-
cos, passa por uma grande 
reforma. 

Ainda assim, Rita 
de Cássia, que tem 
57 anos, ainda abriga 
mulheres, mas em sua 
própria casa e na de 
outras vítimas que já 
passaram por lá e tam-

bém decidiram ajudar.
Para manter de pé o 

projeto, Rita de Cássia acre-
dita que a fé é algo fundamen-

tal. Assim, ela nunca desiste, pois ela 
mesma já passou por dificuldades. 
Seu próprio nome é igual ao da fa-
mosa Santa Rita de Cássia, a Santa 
da Rosa, que viveu nos anos 1.300 na 
Itália e tinha como característica aju-
dar o próximo.

“Eu brincava muito com a mi-
nha mãe. Eu dizia que achava que 
ela tinha muitos pecados, pois todos 
os filhos têm nome de santo. São 
cinco filhos e os cinco têm nome de 
santo”, comenta.

A fundadora da Casa Help diz 
que não tem uma religião específica, 
mas acredita em Deus. “Eu acredito 
muito nas coisas que eu faço. Entre-
go na mão de Deus. Eu sei que Ele vai 
me ouvir e não vai me desamparar”. 

“Eu me 
confrontei 

com a realidade 
de uma vítima 

de violência com 
o seu bebê todo 

machucado 
correndo do 

agressor”

Uma história de
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O pastor  Cláudio dos Santos conta 
como recebeu um automóvel 
por força de suas orações

ISABELLY OLIVEIRA

cinza, calça jeans e um chinelo, ele sugere que 
a conversa seja no gabinete pastoral, lugar 
onde os pastores se reúnem. Primeiramente,  
questiona como pode fazer sua narrativa, mas, 
antes de iniciar, sugere: “Vamos orar para que 
Deus conduza tudo da melhor forma possível”. 
Ao encerrar, faz uma reflexão, emoldurada por 
um largo sorriso: “Eu posso passar a tarde lhe 
contando o tanto de milagres que eu já vi, mas 
todo milagre começa em fé”.

Pastor da Assembleia de Deus Ministério 
de Cubatão,  Cláudio dos Santos  explica que 
constantemente as pessoas solicitam orações, 
porque estão com problemas que não sabem 
como resolver. São dificuldades de ordem pes-

E E m uma segunda-feira chuvosa, o 
pastor Cláudio dos Santos, de 59 
anos, abre os portões da igreja para 
contar, com entusiasmo, sua história 
de vida, os milagres que presenciou 

e como, por meio de sua fé, recebeu de pre-
sente um carro.  Extrovertido e usando blusa 

soal, financeira ou até mesmo familiar. 
“Certo dia fui confrontado por algumas 

pessoas que me perguntaram por que eu orava 
pedindo bênçãos para tanta gente, mas quase 
não pedia pra mim, e porque eu não pedia um 
carro para Deus, e aquilo me deixou muito 
pensativo”, recorda. 

Com um olhar sério, o pastor diz que nun-
ca foi de pedir a Deus bens materiais,  mas, 
naquele momento, ao ser  questionado por não 
ter um carro, sentiu-se incomodado. Então, a 
partir daquele dia, começou a orar pedindo um 
automóvel para Deus. Só não especificou cor, 
ano nem modelo. “Eu sabia que ia vir, porque 
Deus nunca me abandonou. Eu só não sabia 

como viria, porque não tinha condições de 
comprar um carro no momento”, diz. 

Então, em certo dia, durante campanha de 
oração de um amigo, o pastor comprometeu-se 
a doar R$ 500,00 por mês. Ele só não sabia se 
iria conseguir honrar com o compromisso, mas 
acreditava que Deus iria mandar recursos. 

Passaram-se alguns dias e chegou o mo-
mento do pastor pagar o voto. Ele, no entanto,  
não tinha dinheiro e não queria descumprir 
a promessa. Para complicar ainda mais sua 
situação, ele tinha duas contas de luz atrasa-
das que totalizavam R$ 400,00. Ele não sabia 
como sair daquele embaraço. 

O pastor Cláudio dos Santos recorda que 
era uma quarta-feira e, às 7 horas da manhã, 
um conhecido da igreja bateu em sua porta. 
O homem relatava que estava em casa e se 
sentiu impelido a ir até a casa do pastor, com 
a intenção de lhe ofertar uma quantia em 
dinheiro. Ele entendeu que era um chamado 
de Deus e levou exatamente R$ 500,00.  

“Eu agradeci muito a Deus naquele dia, 
mas estava confuso. Eu não sabia  se  

pagava os votos ou as contas de luz”, 
conta, rindo de seu dilema que en-

frentou naquela ocasião. 
Sua esposa, Jane, com quem 

está casado há 30 anos, ouviu 
sua indecisão e gritou do quarto 
do casal que ele deveria pagar 
o voto, pois o dinheiro da conta 

Deus proveria. Em um gesto de 
bondade e fé, o doador, então, deci-

diu dar ao pastor mais R$ 500,00. 
Em agradecimento, Cláudio recolheu-

-se em orações de agradecimento. Ao finalizar, 
outro membro de sua igreja disse-lhe: “Pastor, 
Deus vai lhe dar um carro ainda hoje”. 

Ele simplesmente disse “amém”. O ho-
mem, então, reforçou: “Vai ser ainda hoje. 
Deus está me mostrando um carro chegando 
a sua casa”. Esse fiel não sabia que o pastor 
estava pedindo um carro para Deus. 

Cláudio então foi para casa. Ao entrar, o 
telefone tocou e, do outro lado da linha, um 
conhecido seu informou: “Vai chegar aí um 
jovem com um Peugeot 307 prata. O senhor 
atende ele e leva esse carro a um mecânico de 
sua confiança, está bem?”. 
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“Eu agradeci 
muito a Deus 

naquele dia, mas 
estava confuso se eu

 pagava o voto 
ou as contas 

de luz”

Presente do Céu
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Sem entender, o pastor esperou o tal 
jovem, até que sua esposa aproximou-se da 
sacada de sua casa e disse: “Cláudio, vem 
ver o carro que vai ser nosso”. Cláudio ga-
rante que não contou a ela sobre a marca do 
carro. Além disso, ela também não conhe-
cia modelos de automóveis. Quando 
ele foi verificar, constatou que era 
o tal Peugeot 307 prata.

O mesmo jovem que lhe 
entregou o carro acompa-
nhou-o até um mecânico. O 
profissional fez a inspeção e 
informou que o automóvel es-
tava em perfeitas condições.  
O pastor, então, telefonou para 
seu doador e marcaram um en-
contro. Foi aí que 
o doador lhe entre-
gou o documento do 
Peugeot e a chave 
reserva. “Pastor, o 
carro é seu”. 

Naquele  mo-
mento, ele ficou 
sem reação, mas 
disse ao amigo que 
não tinha como pa-
gar o carro. O rapaz 
então disse que não 
desejava receber ne-
nhum pagamento e que a doação era um 
ato de obediência a uma ordem divina. 

Só então o pastor soube da origem do 
carro. O fiel era corretor de imóveis que,  
em uma de suas vendas, recebeu o veículo 
como valor de troca e, assim que colocou 
os olhos nele, sentiu que tinha que fazer a 
doação. “O carro foi um dos milagres que 
eu vivenciei em toda minha vida cristã”, 
afirma pastor Cláudio, que se converteu 
ao evangelho, em 1987.

 Nascido na cidade de Cambará, no 
Paraná, ele conta que coordenava um gru-
po de dança de sucesso e constantemente 
fazia shows na Baixada Santista. O grupo 
foi convidado a fazer uma turnê na Itália, 
mas os planos acabaram dando errado. 
Com o passar do tempo, Cláudio percebeu 
que sua vida era vazia. Cansou de festas, 

baladas, bebedeira.  Sentia que faltava algo 
que preenchesse seu vazio interior. 

Com as mãos na cabeça, como se esti-
vesse se lembrando de tudo o que aconte-
ceu naquela época, ele relata como decidiu 

mudar de vida. Ele recebeu um convite 
para prestigiar uma cruzada evan-

gélica  em uma praça de Cubatão. 
A pregação ocorreu ao ar livre 
e calou profundamente nele. 
“Aquele culto foi para mim. 
Foi a primeira vez que tive 
paz em muitos anos. Então, 
decidi aceitar Jesus como 
meu único e suficiente salva-

dor para sempre”, conta. 
Sua con- versão aconteceu re-

almente três meses 
depois. Desde então, 
nunca mais soube 
o que é viver sem 
ler os ensinamentos 
de Jesus. Um ano 
e meio após se tor-
nar um evangélico, 
Cláudio foi chamado 
para realizar obra 
de missões em ou-
tra cidade. Obra de 
missões é como os 
evangélicos chamam 

aqueles que vão pregar em outros lugares. 
Nessa época, ele estava noivo de Jane e foi 
consagrado como pastor pela Igreja Assem-
bleia de Deus, na cidade de Taubaté, no 
Vale do Paraíba. 

Caldeireiro de profissão, Cláudio aban-
donou seu ofício, para se dedicar somente 
à obra de Deus e, segundo ele, nunca se 
sentiu desamparado. Ele explica que, para 
o cristão, a fé é fundamental, pois, sem ela, 
é impossível agradar a Deus. Independen-
temente das dificuldades da vida, ele conta 
que já vivenciou muitos milagres operados 
em função da fé, como a cura de pessoas 
doentes e a solução de problemas financei-
ros, entre tantos  outros. “O crente que é 
movido pela  fé  vê milagres em todas as 
coisas. Desde as mais simples até às mais 
difíceis”, garante. 

 

 “O carro 
foi um dos 

milagres que 
vivenciei em 
toda minha 
vida cristã” CCristiana Araújo tem 43 anos, mora em Guarujá e 

vende tapioca na praia. Ela é de Tacaratu, município 
localizado no interior de Pernambuco, que faz divisa 
com o sul de Alagoas. Casada com Daniel Araújo, ela 
tem uma filha, Daniela, 

que mora em Guarulhos.
Foi na sua terra natal que ela come-
çou a preparar tapioca para vender. 
Primeiro, Daniel aprendeu a fazer 
com a mãe dele, mas a iguaria era 
apenas para o consumo próprio.

Quando Cristiana e o marido vie-
ram a passeio a Guarujá, em 2007, 
tiveram a ideia de fazer tapioca para 
vender na praia em carrinhos. “En-
tão, colocamos o nome de Tapioca do 
Araújo e deu certo. Então, já são 15 
anos de venda com sucesso”, conta.

Quem iniciou o negócio na Praia 
da Enseada foi o marido de Cristia-
na. Depois, o pai dele passou a atuar 
também. Em seguida, ela se agregou 
aos dois, há oito anos. Quando o 
sogro morreu, a filha de Cristiana 
e Daniel, Daniela, substituiu o avô.

Agora que Daniela está casada 
e mora e estuda em Guarulhos, 
Cristiana tem  planos de expandir o 
negócio, levando a Tapioca do Araújo 
para Guarulhos e manter também 
os carrinhos na Praia da Enseada.

A dificuldade que eles têm é de 
repassar o valor correto para os clientes, pois a mercadoria é cara 
e alguns não aceitam pagar o valor que eles cobram.Eles não fa-
zem entregas.

Eles têm bastante fregueses de toda parte do Brasil. Os fre-
gueses internacionais são da Argentina, Alemanha, China, Japão, 
Coreia, México, República Tcheca, Portugal, Itália e Colômbia.

CRISTIANA e o 
marido, Daniel, 
pretendem 
expandir o 
negócio para 
Guarulhos

Cristiana Araújo 
da tapioca
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AA preocupação com a 
saúde, com as pesso-
as ao redor e com o 
mundo está estampa-
da em seu quarto. Em 

uma das paredes, um banner 
sobre conscientização na coleta 
de lixo ganha destaque. Logo 
ao lado, uma bicicleta suspensa 
lembra-o sempre das coisas sim-
ples que transformam o planeta. 

Adicione-se a tudo isso a 
alegria e o bom humor, e Antô-
nio Carlos Rix, vendedor, de  61 
anos de idade, completa a lista 
de virtudes que se contrapõem 
à imagem polêmica, costumei-
ramente, associada aos ateus. 

Apesar de sua forte opinião 
contra as religiões em geral, 
e em especial ao cristianis-
mo, Rix nem sempre foi ateu. 
O questionamento sempre fez 

Em suas buscas por explicações, Antônio Carlos Rix alcançou 
o poder de ser livre das amarras da religião e tornou-se ateu 

parte de sua personalidade, 
mesmo quando exerceu a fun-
ção de pastor de uma igreja 
protestante. 

A recusa de Deus e da reli-
gião foi um processo difícil e de-
morado, mas que ele considera 
libertador. “O que eu senti nos 
primeiros dias foi uma sensação 
de medo, porque você se dá conta 
de que não tem ninguém o pro-
tegendo. Você está largado no 
mundo. Mas depois eu compre-
endi que sempre estive sozinho e 
mesmo assim sobrevivi. Eu seria 
capaz de continuar me virando”. 

Desde criança, por influên-
cia de sua família católica, fez 
parte da comunidade cristã. 
Com o início nas aulas de reli-
gião, o catecismo, na escola pri-
mária, que, com toda tradição, 
contava com freiras nas aulas. 

Além do catolicismo, o 
vendedor também teve expe-
riências em diversas outras 
religiões, como na umbanda, 
espiritismo e na igreja dos mór-
mons. Mas foi no evangelismo 
que ele se encontrou dentro da 
religião. Já no último ano do 
curso Colegial, atual Ensino 
Médio, no Colégio do Carmo, em 
Santos, a presença, no Porto, do 
navio Doulos, uma biblioteca 
flutuante, chamou sua atenção. 
Encantado com toda a estrutu-
ra, ouviu uma pregação sobre o 
evangelho no local. As palavras 
que lhe disseram naquele dia o 
tocaram e trouxeram um certo 
sentido para sua vida. 

Com esse novo olhar, An-
tônio Carlos Rix foi em busca 
do evangelismo, em bíblias e 
igrejas. Em uma delas, a pres-

dimento. Estou vendo o que está 
diante de mim. Estou vendo os 
fatos e, diante dos fatos, eu não 
podia negar um sentimento que 
já existia. Uma sensação de que 
a coisa já não fazia sentido, de 
que não tinha nexo, de que esta-
va falando com as paredes”. 

A partir dessa libertação, e 
com pensamentos mais amplos, 
Rix começou a enxergar com 
outros olhos o cristianismo. 
“Os valores já não pareciam 
ser tão inclusivos. As pessoas 
que faziam parte da comuni-
dade se mostravam hipócritas 
e a religião está recheada de 
problemas”, explica. A seu ver, 
no evangelho, Jesus Cristo dei-
xa as coisas muito claras. “Ele 
diz:  ‘Aquele que me segue, que 
ouve as minhas palavras e as 
pratica é um discípulo meu de 
verdade’. Ou seja, quem está 
comigo se junta e quem não 
está cwomigo é contra”, cita. 
Então, Antônio Carlos Rix sin-
tetiza seu entendimento: “Se 
você não está seguindo nada 
disso, você está excluído, não 
porque você quer e sim porque 
o próprio evangelho o exclui”. 
Desse modo, surgiu o ateu.  
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DEPOIS de algumas leituras, 
Antônio Carlos Rix percebeu que 
aquilo que lhe foi ensinado desde 
a infância não fazia mais sentido 
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 A verdade  
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“Evangélicos 
em geral dirão que 
na verdade nunca 

conheci a Cristo. É a 
forma mais fácil de lidar 
com o questionamento 

natural que surge e 
evitá-lo rapidamente 

a todo custo”

biteriana, encontrou mais do 
que a palavra divina. Foi ali 
que ele acabou conhecendo a 
pessoa que viria a ser sua espo-
sa. Depois de se casarem nessa 
mesma igreja, eles se tornaram 
missionários e foram até o mu-
nicípio paulista de Araçarigua-
ma, para a Missão Antioquia. 
Ficaram por lá durante um 
ano, até que um convite para 
se tornarem assistentes sociais 
da igreja, no sul do Brasil, che-
gasse. “Foi muito interessante, 
porque essa coisa do social sem-
pre teve um apelo grande para 
mim. E, poxa, vamos finalmen-
te fazer alguma coisa na práti-
ca”, conta empolgado. 

Logo após um ano na área, 
Rix decidiu que deveria estudar 
mais. Mudou-se para Campinas 
e começou a cursar Letras, na 
Pontifícia Universidade Católi-
ca (PUC), e Teologia, no Semi-
nário Bíblico Menonita. 
Tudo isso sem dei-
xar de trabalhar 
para a igreja. 
Por ser um ho-
mem curioso, 
sempre à pro-
cura de ques-
tões a serem 
descobertas, 
ele acabou se 
adaptando muito 
bem nessa igreja, 

já que nela, pela primeira vez, 
presenciou a liberdade do deba-
te dentro da religião. 

Depois de oito anos partici-
pando ativamente de projetos 
nas igrejas, começou a inda-
gar, não somente em busca de 
respostas externas, mas inter-
nas também. O primeiro passo, 
para essa mudança profunda, 
seria dado dentro da própria 
igreja. O espaço ali conquista-
do por ele começou a não ser 
suficiente. Sua voz já não era 
ouvida como deveria. A dispu-
ta por poder e cargos acabaria 
deixando-o de lado. A situação  
levou-o a pensar se tudo o que 
ele viveu e fez teria sido de fato 
relevante. Toda essa desilusão, 
junto à necessidade de voltar 
para Guarujá, resultou no dis-
tanciamento da igreja. 

Nessa mesma época, depois 
de seu divórcio, Rix foi morar 
com seu filho mais velho, que 
acabou se tornando o estopim 
do ateísmo em sua vida. Com 
a indicação do etólogo e biólogo 
Richard Dawkins, que é ateu, 
adentrou no mundo de autores 
descrentes, altamente críticos e 
céticos, como Christopher Hit-
chens, que ironicamente o fez 
parar de acreditar no discurso 
daquele com quem o escritor 
compartilha o nome, Cristo. 

Depois de algumas leitu-
ras, aquilo que lhe foi ensina-
do desde sua infância não fazia 
mais sentido algum. E então 
a fé, que surgiu com palavras, 

extinguiu-se  por meio 
delas mesmas. “Foi 

um processo de-
morado, de 

três a qua-
tro anos. 
Um belo dia, 
eu falei: ‘re-
almente não 
tem nada a 

ver’. Com mui-
ta simplicidade 

mesmo, por enten-




