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Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Ao tratar de benzedeiras e benzedores, 
este livro mergulha em uma instigante 

questão: quem benze quem? Se eles e elas nos 
benzem, a sua existência apenas está garantida 
porque nós, que recebemos a benção, existimos. 
Portanto, um necessita do outro para prosseguir 
em sua jornada. E esta publicação contribui para 
isso.

O projeto “Benzedeiras, tradição milenar de cura e 
fé”, de Bruno e Marinilda Boulay, reúne, além desta 
publicação, vídeo, exposição presencial e online 
(https://totemcultural.org.br/expo/benzedeiras/) e 
oficinas	 sobre	 o	 tema,	 evidencia	 que	 ser	 benzido	
demanda	uma	reflexão	de	quem	benze	e	de	quem	é	
benzido sobre o outro e sobre si mesmo. 

Quem busca a bênção procura uma ajuda. E a 
bênção, como muitos dizem, somente funciona se 
a pessoa a quiser receber. Estar aberto para ouvir e 
dialogar com o outro são, sem dúvida, caminhos 
de questionamentos internos essenciais. Não 
basta receber o sagrado – é preciso construir uma 
conexão com ele.

A presente obra derruba assim preconceitos contra 
quem pratica a bênção, visto por alguns como 
charlatão, e contra quem a recebe, considerado, 
por outros, como ignorante. O projeto mostra 
a dimensão humana de todo esse processo, não 
havendo melhores ou piores, mas apenas diferentes.

De certa forma, o livro, com todas as suas 
limitações ao lidar com o imaterial, funciona como 
um documentários de percepções. Conhecemos 
melhor de onde vem a bênção, o que nos ajuda a 
perceber mais aquilo que ela é e pode ser. A oralidade 
e a sensibilidade ganham, assim, concretude. 

Há perdas afetivas, mas existem também muitos 
ganhos dentro de uma perspectiva de que a cultura, 
para permanecer viva, precisa de variados suportes, 
dos tradicionais aos tecnológicos. O essencial é que 
o sagrado mantenha o vigor, para que possamos 
dar e receber bênçãos com a convicção de que o 
melhor de cada envolvido será valorizado.

Você pode encontrar Oscar em seu site www.oscardambrosio.
com.br ou no instagram @oscardambrosioinsta, onde ele também 
coordena o projeto @arteemtempodecoronavirus
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Benzedeiras
tradição milenar de cura pela fé

Marinilda Boulay
Artista, produtora cultural e pesquisadora em cultura popular

Presidente do ITC - Instituto Totem CulturalEspantar cobra da plantação, tirar medo da 
criança, quebranto, mau-olhado, dores e 

doenças em geral. O ato de benzer ou bem dizer é 
uma das práticas mais antigas existentes e muito 
popular no Brasil, é uma oração poderosa dita quase 
como um mantra por benzedeiras e benzedores, 
aplicando sobre as pessoas gestos, e feita com 
muita fé, que deve estar inscrita nos corações 
de quem benze e de quem recebe o benzimento. 
Muitas vezes, o ato de benzer é acompanhado 
por ervas, das quais essas pessoas são profundas 
conhecedoras.

A importante relação entre elas e as plantas 
medicinais, herança da sabedoria que vem 
do encontro entre os conhecimentos dos  
nossos indígenas, com os dos europeus e dos 
afrodescendentes, nos levou a uma aproximação 
de seu uso no benzimento com o mesmo feito 
na	 bioenergética	 e	 fitoenergética,	 invocando	 as	
propriedades naturais de muitas plantas que são 
capazes de conduzir energias e trazer o bem-estar 
e equilíbrio.

Muitos aspectos do ethos brasileiro são revelados 
através do tradicional ofício do benzimento, que 
compõe esse livro e o projeto como um todo dentro 
do qual ele está inserido: “As Benzedeiras, tradição 
milenar de cura pela fé”, que compreende uma 
pesquisa de campo realizada entre fevereiro e agosto 
2020, durante a qual encontramos 8 benzedeiras, 
3 benzedores e uma terapeuta bioenergética, 
esses encontros foram documentados em vídeo e 
fotografias	por	Cuca	 Jorge,	Bruno	Boulay	e	uma	
equipe de jovens fotógrafos da França e da Bélgica.

Com esse material foi realizado um curta-
metragem,	 oficinas	 culturais,	 e	 atividades	 de	
formação capacitação, todas on line no formato 
live, assim como uma exposição presencial e on 
line no site totemcultural.org.br/expo. Nela e 
nesse livro, temos as obras de mais de 70 artistas, a 
maioria de estética naïf, de vários cantos do Brasil 
como Ceará, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, 
Bahia, Paraíba, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, entre outros. São pinturas, 
esculturas,	instalações,		bordados,	e	fotografias	em	
homenagem às nossas benzedeiras e benzedores.

Essas mulheres e homens receberam os 
ensinamentos e o dom, dos antigos, muitos deles 
dos pais e avós, sempre de forma oral, mantendo 
em segredo a oração e os rituais que proferem, 
passando somente a quem irá continuar o 
benzimento, quando pararem de benzer. Os 
benzedores exercem uma atividade que ainda 
resiste entre nosso povo, em pleno século XXI. 
Ficamos positivamente surpresos com a capacidade 
dos nossos benzedores de dialogar com as novas 
tecnologias, encontrando soluções para continuar 
benzendo mesmo durante a pandemia do covid-19 
à distância, por telefone ou WhatsApp.

Este livro é uma ferramenta suplementar no 
contexto do projeto, na busca pelo fortalecimento 
e transmissão das tradições ancestrais paulistas 
entre as gerações, colaborando com a continuidade 
e valorização desse patrimônio imaterial da nossa 
cultura e fé, independente da religião e da crença, 
para a cura do corpo e da alma.



6 7

Sobre as benzedeiras

Lucia Helena Galvão Maya
Docente da Organização Internacional Nova Acrópole - Secão Brasil

As chamadas “benzedeiras” (necessário                    
.lembrar que os “benzedores” também 

existem, embora em menor quantidade), são 
praticantes de um antigo ofício que, com as devidas 
vestimentas culturais adequadas a cada cenário, 
estiveram presentes desde uma imprecisa e distante 
data, nas mais antigas civilizações.  Exercem aquilo 
que hoje, um tanto pejorativamente, chamamos 
de “simpatia”, e que seria mais preciso chamar de 
“magia simpática”.

Do ponto de vista etimológico, ou seja, da origem 
da palavra, simpatia vem do grego sympatheia: 
syn: reunião, convergência + pathos: experiência, 
afecção, dor, sofrimento, isto é, sentir ou sofrer 
juntos, que guarda semelhanças com a origem 
da palavra “compaixão”.  Do ponto de vista da 
medicina	 psicossomática,	 já	 se	 pôde	 confirmar	
aquela	 visão	 do	 filósofo	 Epicuro,	 de	 que	 haveria	
uma “simpatia”, uma dor compartilhada entre 
corpo e mente.  Também a Homeopatia, ramo 
da medicina alternativa já tão conceituada e 
bem aceita em nossos dias, baseia-se, entre seus 
princípios, naquele que provém do seu próprio 
nome: “semelhante cura semelhante”, ou seja, uma 

influência	 mútua	 entre	 elementos	 similares	 ou	
iguais, quais sejam o elemento causador do mal e o 
remédio, mudando apenas sua dosagem. 

A isso, devemos agregar o fato de que a relação 
das mulheres com algum tipo de poder mágico 
também é fato de longa data, por uma similaridade 
“simpática”: a natureza também é mãe, e sua 
compreensão, por parte da mulher, seria uma 
espécie de “diálogo entre mães”. Assim, desde 
a sacerdotisa até a “bruxa”, como alguns ainda 
insistem em denominar nossas benzedeiras, em 
suas comunidades, a mulher, com sua chamada 
percepção intuitiva, destacada através da história, 
e sua estreita relação com a vida, como portal da 
mesma, sempre teve sua imagem atrelada a algo de 
místico, impressão que se acentua com o avançar 
da idade. 

Na Grécia, seu panteão se dividia entre as 
chamadas “Deusas Virgens” e as “Deusas-Mãe”, 
com papéis relacionados ao campo em que lhes 
cabia “dar à luz”. Assim segue em Roma, com as 
virgens vestais, guardiãs do Fogo, ou seja, da luz e 
memória da civilização, e as matronas, equivalentes 

às Deusas Mater, guardiãs dos elementos concretos 
da vida, como a terra e a água. Também os deuses 
hindus nada podiam se não estavam atrelados à sua 
contraparte feminina ou Shakti, que abria caminho 
para que seus poderes pudessem se manifestar no 
mundo concreto.

O que é interessante notar é que nossas benzedeiras, 
que, através de um pouco de água, um ramo verde, 
um terço e orações, operam curas em crianças e 
adultos, também realizam uma modalidade de 
simpatia, pois a vida, representada pela água, 
símbolo da energia, e pelo verdor do ramo, é 
transferida ao doente, enquanto suas mazelas 
passam ao ramo, secando-o. É uma transferência 
dos poderes da vida de um ponto ao outro, tudo 
isto cercado por orações (nem sempre católicas, 
embora o sejam, na maioria dos casos), em que 
Deus é invocado a participar, com suas bençãos e 
dons, e a benzedeira funciona como uma Shakti 
que serve de ponte ao Divino para sua manifestação 
no mundo.

Outro ponto curioso e nada desprezível para se ter 
em consideração é a necessidade destas senhoras, 
de obterem crédito junto à comunidade em que 
vivem, que é conquistado por uma vida correta, sem 
vícios nem grandes contratempos de ordem moral. 
Esta “pureza” também era exigida das matronas e 
vestais, para que a vida física e metafísica pudesse 
transitar por elas, como um canal. 

Acredito oportuno lembrar da máxima de cunho 
taoísta, embora não ausente em outras tradições, 
orientais sobretudo, de forma similar, do ser 
humano como um cano de bambu, que deve ser 

desobstruído, ou seja, puro, para que a luz do 
espírito chegue ao mundo sem se converter em 
sombra.

Proclo,  filósofo  neoplatônico  grego  do  século	 V,	
enunciava o seguinte: “O fato de que as esferas 
cósmicas cheguem até nós e aos demais seres 
mortais, há que se recordar que se deve à simpatia 
do Universo. E poderemos demonstrar, por sua 
vez, que essa se deve ao fato de que o Todo é um 
ser animado. Pois, se é uma só alma que sustenta 
a coerência do Universo inteiro, é de toda maneira 
necessário que haja uma simpatia mútua entre suas 
partes.” 1

Assim, nossas tradicionais benfeitoras, ao benzer 
um enfermo (do latim benedicere, “falar bem de 
uma pessoa, abençoar”), trabalham mesmo para 
o bem e, sem nada conhecerem de neoplatônicos 
ou assemelhados, por pura intuição ou por “dom”, 
como as mesmas dizem, reiteram esta simpatia 
entre céu e terra, sacralizando a cura e direcionando 
os dons da vida para aqueles que deles necessitam.
 
Como	já	dizia	o	mitólogo	e	filosofo	Mircea	Eliade,	
o sagrado é a função de dar sentido; sacralizar o 
ato da cura, então, segundo os antigos preceitos 
da simpatia, pode reordenar céu e terra, mente 
e corpo, o que pode sim abrir caminho, senão 
como	 condição	 suficiente,	 mas	 como	 condição	
necessária, para a remissão da doença no corpo 
que dela padece. Brindemos ao fato de que este 
tradicional ofício esteja mais próximo, agora, do 
reconhecimento de seu justo valor!
1 ESTÉBANEZ GARCÍA, F. ; Étimos griegos: 
monemas	básicos	de	léxico	científico,	Barcelona,	
Octaedro, 1998, pp, 107.
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Beleza dos ofícios
o benzimento segundo a arte naïf

Augusto Luitgards
PhD - História da Arte pela PUC-MG

A    proposta de reunir numa mesma 
.oportunidade duas tradições 

ancestrais ricas de referências pode até ter sido 
operacionalmente complexa mas, superadas as 
eventuais	dificuldades,	o	resultado	não	poderia	ser	
mais exitoso do que o visto nesta exposição de arte 
naïf, cuja única demanda da curadoria, quando do 
comissionamento das obras junto aos artistas, foi o 
realce das práticas das benzedeiras e benzedores.

Nomeamos como antecedentes remotos da arte 
naïf as inscrições rupestres realizadas pelos nossos 
antepassados nas cavernas, durante a pré-história. 
Na atualidade, entendemos que a emergência do 
artista	Henri	Rousseau	no	final	do	século	XIX	abriu	
portas e compreensões para um distanciamento, 
ainda que involuntário, de uma arte regulada 
por   canônes acadêmicos segregadores e por 
ditames apolíneos. Arte, portanto, essencialmente 
comprometida com a razão e a lógica de seu 
tempo. Subversiva já em seu nascedouro, a longeva 
e atemporal arte naïf é marcada, profundamente, 
por uma identidade dionisíaca, pois nela são 
identificáveis	 	 construtos	 tais	 como	 as	 emoções,	
os instintos, a irreverência,  a espontaneidade 

e, certamente, o rompimento com os cânones 
estéticos incensados à época.

Estamos convictos de que os processos de fruição 
das obras naïfs estão longe da exaustão, pois novos 
e renovados aportes teóricos  de aréas tais como a 
Antropologia, a Sociologia e as Artes Plásticas têm 
revelado quão produtivas e relevantes podem ser as 
pesquisas a elas dedicadas. É inegável, por exemplo, 
a presença de citações de elementos considerados 
naïfs em obras modernas e contemporâneas.  No 
contexto desta exposição, a arte naïf registra, 
algumas	 vezes	 até	 etnograficamente,	 	 as	 práticas	
medianeiras dos benzedores e benzedeiras junto às 
entidades ditas sagradas.

É impossível situarmos, historicamente, a prática 
de	benzimento	mas,	certamente,	 	ela	aflorou		em	
momentos de padecimentos do corpo e da alma. 
Tradição tão diversa quanto nossa cultura, no 
Brasil ela é caracterizada pelo amálgama de 
tradições religiosas europeias, africanas e indígenas 
voltadas para a mitigação e cura dos achaques 
humanos. Tradicionalmente, a capacidade de 
intercessão dos benzedores e benzedeiras é vista 

como a concessão de um dom divino mas, isso 
não é impeditivo para que essa prática, transmitida 
oralmente, seja compartilhada ao longo de várias 
gerações da mesma família e que haja, neste 
estágio da Sociedade do Conhecimento, cursos 
específicos	 para	 benzedores	 e	 benzedeiras.	 É	 de	
nosso conhecimento a existência de coletivos que 
se reúnem para intercâmbio de conhecimento e 
empoderamento mútuo. Na Alta Modernidade, 
há situações em que o benzimento que, 
historicamente, é presencial, passa ser ministrado 
remotamente, com o auxílio das novas tecnologias.

Com orações católicas tradicionais e invocações 
autorais sussurradas, um pequeno ramo de planta 
considerada terapêutica e gestos reiterativos em 
forma de cruz, esses homens e mulheres ministram 
o benzimento com vistas à cura almejada por 
aqueles que, não raro, estão desesperançados, não 
conseguem êxito no âmbito da medicina tradicional 
ou não têm acesso a ela. O benzimento, não raro, é 
a  última esperança do nosso povo,  marcado  pela 
fé	e	pela	confiança	em	respostas	divinas.

Nesta outrora chamada Terra de Santa Cruz e da 
qual  já se disse que, em se plantando, tudo dá, 
espirradeira, sabugueiro, mastruz, mussambê, 
sálvia, manjericão, arruda, pinhão roxo, 
vassourinha, hortelã, fedegoso e carrapateira são 

indispensáveis à liturgia do benzimento para aliviar 
o sofrimento daqueles que padecem de espinhela 
caída, quebranto, mau olhado, herpes, encosto, 
carne quebrada, erisipela, depressão e ansiedade. 
O alcance dos propósitos terapêuticos  é assumido 
quando essas plantas medicinais murcham  nas 
mãos dos benzedores ou benzedeiras. Esse emprego 
de plantas  nos rituais de cura revela aspectos de 
uma etnobotânica popular afetiva e muito peculiar.

Nesta exposição, artistas representativos  da 
melhor arte naïf brasileira comungam conosco a 
confluência	 de	 duas	 tradições	 populares	 –	 a	 arte	
naïf e o benzimento terapêutico – que revela um 
país culturalmente rico, destaca as implicações de 
sermos um país multiétnico, salienta a generosidade 
de nossa gente,  quebra paradigmas usualmente 
engessados por ortodoxias que insistem em nos 
vender duvidosas certezas e nos inunda com a 
beleza singela dessas artes, que se reinventam 
continuamente e nos extasiam. Todo esse vasto 
repertório  é colocado a nossa disposição graças 
a	 esses	 inspirados	 e	 exímios	 artífices,	 que	 nos	
oferecem	em	comunhão	as	refinadas		belezas	dos	
ofícios que desempenham. Esta exposição tem até 
elementos iniciáticos e é marcada  por tanta beleza, 
que até poderia ser contemplada de joelhos, merece  
nosso mais reverente olhar e nossas persignações. 
E por que não um sussurrado amém?
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Benzedeiras:	fotografia	do	imaterial

Cuca Jorge
Repórter Fotográfico

Benzedeiras e benzedores
sinônimos de fé e humanismo

Bruno Boulay
Produtor cultural e Vice-Presidente do ITC - Instituto Totem Cultural

Q
uando iniciamos uma missão de resgate 
cultural como o projeto Benzedeiras, temos 

as nossas próprias expectativas quanto à história 
que queremos contar. Mas à medida que vamos 
conhecendo pessoas e colhendo seus depoimentos, 
vamos nos inserindo e vivenciando o real contexto 
e o trabalho vai, lentamente, ganhando seu próprio 
contorno e riqueza documental.

 	Olhos, ouvidos – e câmera – atentos, vamos 
retratando rostos, olhos, mãos que vão relatando 
causos e construindo a narrativa que se desenvolve 
em duas vertentes: a primeira é da fé, motriz dessa 
tradição e que remonta a um tempo quando havia 
poucos recursos médicos e nenhuma assistência 
em comunidades isoladas e as benzedeiras 
representavam o único apoio em suas necessidades. 

A segunda é do patrimônio cultural, movido pela 
transmissão oral, de geração em geração, que se 
origina de um amalgama de culturas e tradições 
que compõe a nossa história

Como fotojornalista habituado a contar histórias, 
os retratos que pude captar representam, para 
mim, o registro dessa cultura que permanece viva 
nas comunidades onde opera, com seus signos e 
linguagens únicos.

Cultura	e	fé	é	o	que	pretendi,	no	final	das	contas,	
registrar pelas minhas lentes para trazer ao leitor 
desta obra.

Quando eu tinha cerca de dez meses, no verão 
de 1958 em Coulans-sur-Gée, na Sarthe 

(região oeste da França), inadvertidamente escorreguei 
dos braços de minha mãe e caí sentado na placa de ferro 
fundido incandescente de nosso fogão. Desesperada 
diante da gravidade da minha queimadura de terceiro 
grau na coxa, e do meu sofrimento insuportável, minha 
mãe teve a presença de espírito de me levar rapidamente 
a uma benzedeira que morava perto de nós, que também 
era	chamada	 em	francês	de	« toucheuse »,	ou	seja	aquela	
que	« toca »,	porque	era	particularmente	conhecida	por	
suas imposições de mão em queimaduras, conseguindo 
curá-las. Desde os primeiros momentos em que a 
benzedeira começou a recitar seus encantamentos e 
a realizar gestos sagrados na frente da minha coxa 
machucada, parece que me acalmei parando de chorar, 
ou melhor, parei de berrar a plenos pulmões por causa da 
dor terrível, e o ferimento cedeu imediatamente diante 
dos olhos perplexos de minha mãe, e para seu grande 
alívio.

Claro que não me lembro desse episódio marcante do 
início da minha vida, ele me foi contado, mas não há 
dúvida	de	que	ficou	gravado	na	minha	pele	e	na	minha	
memória espiritual, sobretudo vindo de uma família 
rural no oeste da França, onde os benzedores sempre 
acompanharam a vida no campo com suas ações 
benéficas,	graças	à	sua	fé	comunicativa	e	ao	seu	amplo	
conhecimento das plantas.

Sempre fui atraído por essas pessoas, por sentir um 
profundo respeito por sua história, sua sensibilidade, 
seus dons, sua disposição natural para fazer o bem, seu 
conhecimento da natureza e sua vontade de transmitir 
toda essa sabedoria às gerações seguintes,  para o bem-
estar da humanidade. 

Este respeito que tenho pelos benzedores e benzedeiras 
não tem fronteiras para mim, pelo contrário, faz parte de 
um sentimento de universalidade da fé que pude sentir 
ao longo da minha vida durante muitas viagens que 
fiz	 para	 descobrir	 continentes	 e	 países	 com	 diferentes	
culturas e religiões na Europa, Índia, Afeganistão, 
Japão, Austrália e África. Hoje através desse projeto, 
mais de 60 anos depois do meu encontro salvador com 
a	divina	« toucheuse »,	a	benzedeira	da	região	da	Sarthe,	
é esse mesmo sentimento que me anima encontrando 
esses benzedeiros e benzedeiras  brasileiros de Socorro, 
entre São Paulo e Minas Gerais, porque eles-elas são 
também	a	expressão	tranquilizadora	e	os	fiadores	desta	
universalidade da fé e do humanismo de que o mundo 
realmente necessita nestes tempos de grandes incertezas 
quanto ao seu futuro.
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µDona Clementina
   Clementina Armellini Artioli

fotos Cuca Jorge

Encontramos Dona Clementina na igreja 
do Bairro dos Marianos. A sua família 

doou para a paróquia o terreno onde ela foi 
construída, e foi ali onde realizamos sua entrevista 
durante a pandemia do covid-19.

Dona Clementina benze por telefone e por 
WhatsApp para poder continuar atendendo adultos 
ou crianças, que a procuram para benzimentos 
e simpatias, pois com a pandemia ela não recebe 
mais as pessoas na sua própria casa como antes. 
Sua mãe Dona Perina, foi uma grande benzedeira, 
e	a	filha	recebeu	dela	o	benzimento.	

Ela conserva ainda hoje a casa da mãe e seu jardim 
repleto	de	plantas	e	flores	medicinais,	assim	como	
seu rosário feito de caroços de azeitonas.

Ela conhece muitas ervas como a alfazema, erva 
de Santa-Maria, novalgina, terramicina, tansagem 
(tanchagem), poejo, hortelã, erva-doce, marcela, 
losna, folhas de limão, malvarisco, guaco, ponta 
alívio, camomila, somente para citar algumas.

Dona Clementina toca num ponto fundamental 
que está envolvido no tradicional ofício do 
benzimento, ou seja a questão da fé, que deve estar 
inscrita no coração de quem benze, mas também 
de quem é benzido, caso contrário, como ela diz 
« não	adianta	nada »!

Releitura por Marinilda Boulay
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Dona Dita
Benedita de Fátima Rosante Marques

fotos Cuca Jorge

Nosso encontro com a D. Dita aconteceu 
em fevereiro (2020) antes do início da 

pandemia, tínhamos ao nosso lado um grupo de 
fotógrafos, de Paris e Bruxelas, que acompanhou 
o início da pesquisa de campo dentro do projeto 
e levou para a Europa fotos e um relatório sobre o 
poder da fé relacionada com o tradicional ofício do 
benzimento pelas nossas benzedeiras e benzedores.

Dona Dita benze principalmente crianças, e diz 
que é por Deus tanto como o dom veio para ela, 
como o fato de conseguir abrir a via da cura para 
quem a procura. Isso desde muito cedo, com 11 anos 
de idade. Ela tinha na sua família tios por parte de 
pai e de mãe que benziam, e sua sogra também 
praticava o benzimento.

Ela conhece e associa muitas plantas à sua prática 
como alfazema, hortelã, limão, cortando o medo 
de	andar,	que	alguma	criança	possa	ter,	ela	« apaga	
brasa  »,	 benze	 	 e	 «  chumba  »	 lombriga	usando	o	
estanho derretido, que a auxilia para essa prática. A 
lombriga (ascaris lumbricoides) é um verme muito 
comum na zona rural onde nem sempre se tem 
condições ideias de saneamento.

Dona	 Dita	 pode	 benzer	 por	 «  nome  »,	 ou	 seja	
quando a família não pode levar a criança para ser 
benzida pessoalmente, ela benze  por telefone a 
partir do nome dessa criança.
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Dona Ditinha
Benedicta da Silva Silveira

fotos Cuca Jorge

Dona Ditinha vive  no Bairro do Ibitinga 
na zona rural de Socorro-SP, onde se 

tinha uma antiga estação de trem da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro, que circulou 
em Socorro até 1966. Ela nos conta desde nossa 
chegada em sua linda casa verde, sempre aberta, 
mas onde o benzimento só pode ser feito até às 15h, 
a maneira insólita como nasceu tendo os cabelos 
todos brancos, quando então o senhor que ajudou 
sua	mãe	a	fazer	o		seu	parto	afirmou	que	ela,	D	.	
Ditinha, seria benzedeira ou médica. 

Hoje ela benze pessoas, animais, pastagens, roças, 
cafezais e tomateiros. Ela nos fala da força das 
palavras	e	pensamentos	emitidos,	e	afirma	que	antes	
de	amaldiçoar	alguém	ou	« rogar	uma	praga »,	num	
momento de ira ou desejo de vingança, devemos 
pensar nas consequências negativas contra nós 
mesmos, porque quem recebe somente irá sofrer 
com isso se der força ao ocorrido. Se sentirmos 
que alguém possa ter tido esse tipo de sentimento 
contra nós devemos orar, cada um dentro da sua 
religião, por quem gostaria de nos causar mal, 
para	resolver	esse	mau	entendido,	e	assim	ficarmos	
liberados dessa energia negativa. E ela conclui 

no seu delicioso sotaque do interior: É assim o 
« causo »,	e	se	a	gente	desejar	um	bem	para	aquele	
gato volta a cavalo para a gente!

Ela tem um altar pleno de Santos entre eles Santa 
Agda, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, São 
Judas Tadeu, que corta todos os males com seu 
machadinho, Santo Antonio, São Pedro, São João, 
São Benedito. São Bento que protege das cobras, 
segundo D. Ditinha  ele é o dono das cobras! E ela 
nos	ensina:	«	Da	Quinta-feira	Santa	para	a	Sexta-
feira Santa, quando for uma hora na manhã, você 
tem que pegar, ajoelhar encima da pedra, rezar 
a oração de São Bento, e assim você pode entrar 
no	mato	mais	bravo,	que	a	cobra	não	pica	você	»!	
Inclusive	 ela	mesma	 sabe	 «  retirar  »	 de	 todos	 os	
lugares as cobras.

Ela nos benzeu fazendo com que passássemos 
dentro de um rosário, louvando São Benedito e 
Nossa Senhora do Rosário, para que  nos protejam, 
não	deixando	«	pegar	nada »	em	nós!	Ela	desenha	
muito bem e tem uma sala na sua casa como se fosse 
uma	linda	instalação	artística	plena	de	« tesouros »,	
que ela acumulou ao longo dos anos.
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µDona Eda
  Eda de Moraes Moreno

fotos Cuca Jorge

Dona Eda, ou Dona Édna como é 
chamada às vezes, sempre viajou e 

mudou muito de cidade desde que seu pai vendeu o 
sítio que tinham em Socorro-SP, porque a estrada 
municipal cortou a propriedade em duas partes, e 
foi morar com a família no Estado do Paraná. Sua 
mãe era de origem indígena e foi pega no laço 
por caçadores de índios. Ela tinha o cabelo muito 
liso, lembra Dona Eda, e passou para ela muitos 
conhecimentos das plantas e benzimentos.Dona 
Eda perdeu seu marido muito cedo e reside com 
sua	filha,	genro	e	neto.	Quando	ela	foi	entrevistada	
estava morando no Bairro do Ribeirão do Meio, na 
zona rural de Socorro-SP.

Ela começou a benzer quando aprendeu o 
benzimento	contra	o	« sustado ».	E	ela	nos	explica:	
- Quando a criança leva um susto muito grande 
corta-se esse medo colocando-a num batente de 
porta de madeira e passando o machado sobre 
sua cabeça. Deixa-se uma marca na madeira do 
batente. A criança tem que voltar fazer nove vezes 
esse	benzimento	no	final	ela	já	não	terá	mais	medo.	

Dona Eda conhece muitos benzimentos para o 
quebrante, cobreiro, bronquite, e simpatia contra o 
mal jeito nas articulações. Para essa última a pessoa 
pode simplesmente ligar para ela explicando onde 
foi o problema e ela benze à distância, usando um 
prato com água e um recipiente como uma caneca 
de alumínio por exemplo; essa mesma simpatia é 
praticada pela Dona Linda, como veremos mais 
adiante.

Outro benzimento praticado por ela é cortar mau 
olhado, o quebrante, e o susto, com o talo da folha 
de mamona. Ela usa 3 talos, que vai cortando a 
medida	que	pergunta	« 	o	que	deve	ser	cortado »,	e	
a	pessoa	responde,	uma	vez	finalizado,	ela	amarra	
os pedaços dos talos e os coloca no fogão de lenha, 
ou na falta deles os talos amarrados são enroscados 
num galho de árvore bem exposta ao sol, onde eles 
devem	ficar	até	secarem.	Esse	benzimento	é	feito	3	
vezes. Dona Eda enfatiza que tudo isso só é possível 
pela fé.
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µDona Linda
   Florinda Zanesco Primon

fotos Cuca Jorge

Há uma tradição entre as benzedeiras e 
benzedores	 que	 só	 se	 pode	 «  passar  »	

ou ensinar um benzimento quando essa pessoa 
que o conhece parar de benzer, como se então ela 
transmitisse sua sabedoria e não tivesse mais esse 
poder de ser veículo de cura.

Em	 sua	 casa	 com	 flores	 a	 toda	 volta	 no	 Bairro	
do Ribeirão do Meio, na zona rural de Socorro-
SP, Dona Linda nos contou como ela acabou 
aprendendo pela observação e curiosidade uma 
simpatia praticada por sua avó, mãe de seu pai, 
mesmo antes dessa parar de aplicar, que ajuda 
a curar as pessoas de torções e mau jeito nas 
articulações. Ela usa um prato e um recipiente, 
como uma caneca ou latinha. Nessa última ela 
coloca 3 brasas, três pontinhas de sal, em seguida 
despeja sobre essa mistura água fervendo à medida 
que vai rezando. Essa mistura por sua vez é desejada 
no prato. A caneca (ou latinha) é virada de boca 

para baixo nesse prato, cheio de água, e a medida 
que a água vai subindo de volta na caneca a pessoa 
vai melhorando da sua torção. Ela benze a distância 
somente com o nome da pessoa e a indicação de 
onde ela tem o problema.

Dona Linda lembra de uma benzedeira de 
antigamente a Dona Oralina, e conta que mesmo 
o	médico	da	cidade	levava	sua	filha	ser	benzida	por	
ela. As mães iam com as crianças no posto de saúde 
e logo após iam com elas na casa da Dona Oralina 
para que elas fossem benzidas. Essa prática era tão 
frequente, que se tinha até a marca do caminho 
entre o posto de saúde e a casa dela no gramado do 
terreno que separava os dois locais.

Quando fomos entrevistá-la estávamos também 
acompanhados da equipe de fotógrafos europeus. 
Dona Linda nos diz que benze com a devoção, e as 
rezas e orações de Deus e todos os Santos.
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µDona Lourdes
    Lourdes Aparecida de Godoi Rullo

fotos Cuca Jorge

« Tendo	saúde	e	para	comer	está	bom	demais,	
a gente morre não leva nada. Ajudem as 

pessoas	 que	 precisam!  »,	 afirma	 Dona	 Lourdes.	
Seu comentário vai de encontro à tradição que 
reza que as benzedeiras e benzedores não cobram 
para os seus benzimentos, mas isso não quer dizer 
que eles não possam cobrar. Muitas benzedeiras 
e benzedores não tem praticamente tempo para 
trabalhar em outro ofício, pois em geral o dia 
todo vêm pessoas em suas casas em busca de um 
benzimento.

Dona Lourdes mora no Bairro de Santa Cruz, 
que	fica	praticamente	na	 zona	urbana	da	 cidade.	
Ela atende num espaço no seu jardim ao lado da 
sua casa, que é uma espécie de pequena capela 
onde se tem bancos para se sentar e esperar sua 
vez, quando muitas pessoas chegam ao mesmo 
tempo. Ela tem ali vários livros de oração, a Bíblia 

e o Novo Testamento, rosários, velas acesas, um 
prato com água e óleo. Essa capela é repleta de 
santos que Dona Lourdes nos informa terem sido 
presenteados a ela pelas pessoas curadas em sinal 
de agradecimento. 

O seu dom vem da sua avó que também era 
socorrensse, do Bairro Barão de Ibitinga, o 
mesmo onde mora hoje a D. Ditinha, como vimos 
anteriormente. Ela nos fala do momento que 
recebeu esse dom salvando a vida de seu marido 
e	 de	 sua	 filha,	 e	 sobre	 os	 remédios	 antigos	 com	
plantas que sua avó fazia, deixando para ela esses 
ensinamentos. Falamos sobre a generosidade e a 
bondade das benzedeiras e benzedores em ajudar 
as pessoas abrindo a via da cura para seus males. E 
ela	enfatiza:	« Se	você	plantar	coisa	boa	você	recebe	
coisa	boa! »
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µDona Lucrécia
    Lucrécia Bertoletti Giomo

fotos Cuca Jorge

Dona Lucrécia mora no Bairro da 
Varginha logo depois do Bairro do Rio 

do Peixe onde nasceu. Sua mãe Dona Clarinda 
era benzedeira, ela nos conta como sempre teve 
curiosidade de aprender seus benzimentos, e pela 
observação acabou dando continuidade a esse 
tradicional ofício praticado por sua mãe, como 
apagar brasa, tirar o ar, e o benzimento a beira do 
ribeirão.

Ela nos ensina fazer um remédio contra lombrigas 
utilizando-se de 3 galhos de hortelão, 3 galhos de 
alfazema, que são colocados num prato depois de 
lavados, despeja-se 3 pitadas de açúcar sempre em 
cruz por cima dessas plantas. Em seguida pega-
se um chifre de boi que se faz torrar levemente 
no fogão de lenha, e se rala uma pequena ponta 
dele sobre a mistura. Nesse momento pega-se uma 
ferradura de burro de 7 buracos, que é aquecida na 
brasa	do	 fogão	de	 lenha	até	ficar	vermelha.	Ela	é	
colocada encima dos ingredientes até amarelar o 
açúcar, quando é retirada. Coloca-se então água na 
mistura, que é tampada por um pouco de tempo 
antes de ser tomada. Qualquer pessoa pode fazer 

esse remédio, segundo ela, desde que tenha fé na 
força que vem de Deus, e que habita em cada um 
de nós. Esse remédio é associado ao benzimento de 
« apagar	brasa ».	

Ela	aplica	o	benzimento	de	« tirar	o	ar »,	quando	
uma pessoa tem dor de cabeça por ter recebido 
muita claridade nos olhos, por exemplo. Nesse 
benzimento ela dialoga com a arruda, que com 
alho picado são colocados num copo de água 
virado sobre a cabeça da pessoa que está sendo 
benzida, com uma tesoura aberta sobre ele. Tendo 
um raminho de arruda na mão Dona Lucrécia 
pede nas suas orações a cura da pessoa que está 
sendo benzida. Associamos essa sua relação com as 
plantas	com	a	terapia	pela	fitoenergética,	quando	
nem é necessário retirar o princípio ativo delas 
numa infusão ou decocção, simplesmente uma 
imposição	 de	 mãos,	 uma	 oração	 são	 suficientes	
para que a planta generosamente abra a via da cura. 
Esses ramos são utilizados somente uma vez, e a 
mistura jogada em água corrente para que siga seu 
caminho até o mar sagrado.
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µDona Therezinha
    Therezinha Gomes de Moraes

fotos Bruno Boulay

Encontramos a Dona Therezinha em sua 
casa construída encima de uma pedra de 

grandes proporções, com musgos e plantas a volta 
toda, no Bairro do Currupira, um dos bairros mais 
altos da zona rural de Socorro-SP.

Ela recebeu a sabedoria do benzimento de sua mãe 
que passou para ela tudo o que sabia, como ela nos 
afirma.

Sua maneira de benzer é bastante original e muito 
diferente de todas as outras que encontramos 
durante nossa pesquisa de campo. Ela recebe 
a pessoa, guarda seu nome e o problema que a 
aflige,	podendo	ser	adulto	ou	criança.	Na	hora	dela	
deitar ela realiza suas orações pedindo a cura. O 
benzimento	segundo	ela	« daqui	vai	lá,	coloca	lá,	se	
for um casal vai no casal, se for criança vai certinho 
na criança, e dorme o dia inteiro, (…) se tiver com 
gripe sara, se estiver com tosse, sara mulher que 
está	com	perigo	de	perder	a	criança… ».

A força das orações de Dona Therezinha fazem com 
que a pessoa que é benzida durma profundamente, 
despertando assim à via da cura. 

Helena Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ. 
Para Dona Therezinha (benzedeira 
de Socorro-SP): Fé contra a pandemia 
2020. AST, 22x16 cm.
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µSenhor Dito Chaves
    Benedito Chaves de Oliveira

fotos Bruno Boulay

Para encontrar o Senhor Dito Chaves fomos 
até a fronteira do Estado de São Paulo 

com Minas Gerais, o que inclusive faz Socorro-SP 
ser	chamada	de	« A	Morena	da	Fronteira ».

Ele tem em sua propriedade uma linda capela azul 
dedicada a São Benedito, que é louvado por ele, 
e em relação com o qual começou a benzer, pois 
recolheu uma imagem do Santo numa pequena 
capela de beira de estrada, que estava sendo 
destruída. Esse tipo de capela é muito comum na 
zona rural do Estado. Todavia segundo a tradição 
do bairro esse era um Santo milagroso, pois aos 
seus pés estavam muitos ex-votos e pedidos de cura. 
Até hoje o Sr. Dito Chaves realiza uma grande festa 
anual em louvor a essa imagem de São Benedito 
na qual participam mais de 2500 pessoas, esse ano 
excepcionalmente a festa não pode acontecer por 
conta da pandemia do covid-19

Na sua capela, ao lado da imagem milagrosa vemos 
Jesus Cristo, os anjos da guarda, e imagens de 
muitos outros Santos, como Santo Padre Donizette, 
Santo Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, São 

Jorge, São Sebastião, Pai eterno, entre tantas outras 
imagens da fé carregadas de sentido e histórias de 
compaixão, altruísmo e amor pela humanidade. 

Há mais de 50 anos o Sr. Dito Chaves, iniciou o 
tradicional ofício do benzimento, hoje ele benze 
inclusive	por	telefone,	e	como	diz:	«	Eu	não	curo,	
mas	 eu	 peço	 e	 é	 atendido».	 Ele	 benze	 com	 um	
grande rosário, fazendo a pessoa passar por dentro 
dele, acompanhando os gestos com orações, 
abrindo assim a via da cura de muitos tipos de 
males em adultos e crianças, além de saber dialogar 
com a natureza e especialmente as cobras, podendo 
benzer e  fazer suas simpatias a distância, como o 
causo do benzimento que ele relata numa fazenda 
em Mato Grosso, onde as cascavéis estavam 
matando o gado, e depois de seu benzimento elas 
foram	« afastadas »,	não	sobrando	mais	nenhuma	
delas naquele local. 

Ele faz constantemente suas orações para os asilos, 
os hospitais, pelas crianças, e sua vida é dedicada 
à	« beleza	do	mundo »,	e	como	conclui:	«	Que	seja	
bem	vindo	todo	mundo	»!
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µSenhor Benedito
Benedito Cardoso de Oliveira

fotos Cuca Jorge

No dia em que encontramos o Senhor 
Benedito, deveríamos entrevistar uma 

outra benzedeira no mesmo Bairro da zona rural 
de Socorro-SP onde ele mora, entre as Lavras do 
Meio e as Lavras de Cima. Infelizmente por conta 
da pandemia não pudemos entrevistá-la, pois 
seu marido não autorizou, nos indicando então 
o caminho da casa do Sr. Benedito, por ser um 
benzedor muito conhecido nas redondezas.

Quando lá chegamos o Sr. Benedito estava com 
uma pessoa que tinha ido vê-lo para agradecer 
a cura de seu pai, cujo mal o Sr. Benedito tinha 
« cortado ».	Assim	que	ele	nos	viu	começou	a	dizer	
orações, quase como mantras para nos receber, 
invocando Nossa Senhora Aparecida, Nossa 
Senhora da Piedade, a Santíssima Trindade, para 
que retirasse todo mal do corpo de cada um. Essa 
imagem abre inclusive o curta-metragem que 
lançamos dentro do projeto.

Com 110 anos, ele nos conta que começou a benzer 
depois da morte da sua esposa. Sr. Benedito era 
membro de uma congada, onde batia espadas na 
coreografia	 da	 «Embaixada  »	 que	 é	 a	 parte	mais	
bonita do cortejo, do qual ele ainda dança e canta 

as músicas, muito musical ele toca gaita. Quando 
da nossa visita ele tinha acabado de colher  uma 
roça de café sozinho. 

Ficamos positivamente surpresos com a vitalidade 
desse benzedor, que conhece profundamente as 
plantas e que na sua sabedoria nos lembra que o 
desmatamento para a criação do gado e para o 
plantio do café acabou com muitas ervas medicinais 
nativas	das	nossas	florestas.	Ele	 tem	uma	 relação	
muito profunda com elas, grande parte dos seus 
benzimentos são realizados cortando os males na 
palma,	ou	figo	da	índia,	uma	espécie	de	cacto	que	é	
muito valorizado na medicina natural. 

Ele sabe cortar doenças de pele como o cobreiro, 
assim como verrugas, desenhando o contorno da 
parte atingida na cinza, na terra ou num papel, 
ao mesmo tempo que pronuncia orações. Ele 
pergunta 3 vezes para a pessoa o que ela quer 
que	seja	« cortado »	por	ele.	Essa	repetição,	nesse	
número de vezes é comum em vários benzimentos 
praticados pelas pessoas por nós entrevistadas, 
talvez	como	forma	de	afirmar	o	desejo	da	cura	por	
quem	é	curado?	E	como	afirma	Sr.	Benedito:	« O	
que	vale	é	a	fé! ».

Releitura por Marinilda Boulay
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µSenhor José Claudino
   José Aparecido de Almeida / Zé Anonio

fotos Bruno Boulay

Senhor José Claudino, mora no Bairro do 
Currupira ao lado da casa da benzedeira 

Dona Therezinha que é sua cunhada. Na nossa 
chegada ele estava benzendo uma criança que 
tinha	um	problema	de	umbigo	« rendido »,	ou	seja	
um umbigo muito saltado. Ele nos explica que a 
criança tem que voltar 9 vezes para completar o 
ciclo de benzimentos para esse tipo de problema.

Ele nos recebe com um rosário entre as mãos, e 
ao perguntarmos como ele começou a benzer ele 
nos	responde:	 « Eu	senti	que	eu	tinha	força,	pela	
energia, eu nasci com esse dom de benzer, mas 
quem descobriu foi o povo, que viu que vinha aqui 
e sarava. O que eu posso fazer, a turma vem atrás 
eu	tenho	que	atender. »

Durante a pandemia ele tem benzido bicheira, 
quebrante,	cobreiro,	« pelo	nome »	por	telefone,	e	

acrescenta:	« 	eu	faço	a	oração	e	é	resolvido ».

Muito sensível às energias emitidas pelos seres 
vivos e os elementos da natureza, Sr. José 
Claudino utiliza um pêndulo para medir a energia 
das pessoas, e para encontrar água em fontes 
subterrâneas, em algum terreno onde se queira 
furar um poço, por exemplo. Ele diz que as pessoas 
que rezam e têm devoção têm energia forte, ele 
inclusive é um deles, e isso sobretudo para poder 
receber para benzimentos, mesmo aqueles que têm 
energia negativa. 

Ele é muito talentoso como artesão e realiza cadeiras 
manualmente, sua linda casa verde é cercada por 
plantas medicinais, tais como camomila, espinheira 
santa,	 mertiolate,	 entre	 tantas	 outras.	 Ele	 afirma	
que gosta de benzer com Deus, Nossa Senhora, os 
anjos, os arcanjos, e tudo positivo!

Fica aqui registrada em imagens e relatos a beleza da cultura e da fé caipira paulista, que 
em última instância constituem a riqueza da identidade brasileira.
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Artistas Convidados

Parte II Artistas de todas as regiões do país: Ceará, 
.Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, 

Bahia, Paraíba, Espírito Santo, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Mato Grosso, entre outros, realizaram 
uma obra de arte retratando sua experiência com o 
benzimento, são pinturas, esculturas, instalações, 
bordados,	e	fotografias	em	homenagem	às	nossas	
benzedeiras e benzedores. 

Essas obras compuseram uma exposição presencial 
no Museu Municipal de Socorro-SP entre os dias 13 
de outubro e 14 de novembro, 2020, e on line no site
totemcultural.org.br/expo
Apresentamos aqui os artistas participando 
do projeto: Alex Freire, Alice Masiero, Andrea 
Goldschmidt, Andrea Teixeira, André Cunha, 
André Romitelli, Angela Rosa, Arivânio, Bia Telles, 
Bruno Boulay, Carmézia, Capucine, Carminha, 
Cecília Menezes, Célia Godim, Célia Santiago, 
César Lima, Clara de Ro, Con Silva, Cora Azêdo, 
Cuca Jorge, Dani Vitório, Dona Ditinha, Doni 7, 
Dulce Martins, Edna Alves, Eliana Martins, Elieth 
Gripp, Elsa Farias, Ge Guevara, Gerson Lima, Kelly 

Cardozo, Helena Rodrigues, Helena Vasconcellos, 
Ivone Mendes, Jair Lemos, Joilson Pontes, Jonas 
Silva, Lídia Leite, Luiz Lopreto, Lu Maia, Maria 
Carlini, Marinilda Boulay, Nalme Mendonça, Neo 
Brasil, Nilson, Olinda Evangelista, Parísina Ribeiro, 
Patrícia Helney, Regina Puccinelli, Rimaro, Rita 
Isabel Vaz, Romário Batista, Rosa Mc, Rosângela 
Politano, Roseli Fontaniello, Rosemara Bozer, Ruiy 
Moura, Samuel Vasconcellos, Sandra Scavassa, 
Shila Joaquim, Sid Cirilo, Sidney Nofal, Tânia 
de Maia Pedrosa, Thiê, Tilíca (Olga Celestina 
Durand), Valter Polettini, Vânia Cardoso, Willi de 
Carvalho, Wladmir Amoroso, Zé (José Benedito 
Ferreira), assim como Vânia Furlan, Beto Furlan 
e	 as	 bordadeiras	 do	 projeto  Univers	 IDADE	 da	
Unicamp de Campinas: Beatriz Franco de Oliveira 
Serra (Péu), Célia Caliento Barone (Célia), Cristina 
Maria Jundurian (Cris), Heloisa Maria Capossoli 
Barros (Helô), Jennie Rodrigues (Jennie),  Ray 
Couto (Ray), Rosemeire Aparecida Corat 
(Rosemeire Corat), Zelia Marília Barbosa Lima 
(Zelia Lima), Iná Furlan e Júlia Toledo (Mãe e 
Filha), Rosimeire Bortoletto Brandão (Rosi), Zelia 
Marília Barbosa Lima (Zelia Lima).
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Alex Freire, Bonito, PE.
Dona Lurdes benzedeira, 2020. AST, 40x30 cm.

Andrea Teixeira, Rio de Janeiro, RJ.
A Benzedeira, 2020. AST, 40x30 cm.

Angela Rosa, Belo Horizonte, MG.
Ancestralidade, 2020. AST, 30x20 cm.

Alice Masiero, Morungaba, SP.
Benzimento no quintal, 2020. AST, 24x30 cm.
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André Romitelli, São Paulo, SP.
O	Ramo	do	ano	vindouro,	2018.	Grafite	sobre	papel,	29x21	cm.

André Cunha, Recife, PE, reside em Paraty, RJ.
A Cura - Arruda, vela acesa e reza pura, 2020. A s/ madeira, dioramas, 20x30x11 cm.

Bia Telles, São João da Boa Vista, SP, reside em Poços de Caldas, MG.
Milagres da Fé, 2020. Desenho, bordado à mão livre com linhas de 
algodão, pintura com lápis de cor, caneta sobre tela, 40x30 cm.
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Arivânio Alves, Quixelô, CE.
O Pato que adora, 2020. AST, 26x58 cm. Carminha, Tiros, MG, reside em Palmas, TO.

Benzedeira, 2020. AST, 25x20 cm.

Carmézia, Boa Vista, RR.
Benzendo, 2020. OST, 40x40 cm.

Cecília Menezes, Jequie, BA, reside em Lauro de Freitas, Salvador, BA.
Desenhos, nanquim s/ papel Canson, 40x30 cm.

A Benzedeira, 2016. A Curandeira, 2016. A Bruxa, 2016.
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Cecília Menezes, Jequie, BA, reside em Lauro de 
Freitas, Salvador, BA.
As benzedeiras, 2014. Cerâmica e madeira, 160x140 cm.

Cecília Menezes, Jequie, BA, reside em Lauro de Freitas, Salvador, BA.
Em dia de benzer, 2020. Mista s/ tela, 40x30 cm.

Célia Gondim, Recife, PE, reside em João Pessoa, PB.
Seu Joaquim, 2020. AST, 20x15 cm.

Célia Santiago, Carauari, MA, reside em Embu das 
Artes, SP.
Benzedeira	 na	 floresta,	 2020	 Cerâmica,	 madeira,	
porcelana fria, 43x26x9 cm.
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Con Silva, Batatais, SP.
Tributo a José Galdino, o Benzedor, 2020. AST, 30x40 cm.

Dani Vitório, São Paulo, SP.
Dona Nita de Iemanjá, 2020. Máscara em paietagem (cola e papel) 
colada sobre tela, 15x10 cm.

Dani Vitório, São Paulo, SP.
Dona Nita de Iemanjá em casa, 2020. AST, 22x16 cm.

Cora Azêdo, Rio de Janeiro, RJ.
Benzedeira Dona Zica. AST, 16x22 cm.

Cesar Lima, Cariacica, ES.
Dona Maria da Hora, 2020. AST, 22x16 cm.
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Doni 7, São Paulo, SP.
Benzedeira I; 2020. AST, 15x10 cm.

Doni 7, São Paulo, SP.
Benzedeira II; 2020. AST, 15x10 cm.

Dulce Martins, Santos, SP.
Benzedeiras, tradição milenar de cura pela fé, 2020. AST, 30x40cm.

Elsa Farias, Diadema, SP, reside em Socorro, SP.
Te benzo!, 2020. Lápis de cor sobre tela; 16x22 cm.

Eliana Martins, Belo Horizonte, MG.
A sua bênção, D. Maria, 2020. AST, 20x30cm.
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Edna Alves, Itapetinga, BA; reside em Itapecerica da Serra-SP. 
A benzedeira, 2020. AST, 30x20cm.

Elieth Gripp, Caparo, MG, reside em Cuiabá, MT.
Dona Francisca da Chapada dos Guimarães, 2020. AST, 22x16 cm.

Ge Guevara, Divinópolis, MG.
O curandeiro, 2020. AST, 22x16 cm.

Ge Guevara, Divinópolis, MG. 
Sombras de afeto, 2020. AST, 22x16 cm.
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Helena Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ.
Minha mãe, meu irmão Dagoberto, e a benzedeira, 2020. 
AST, 29x19 cm.

Gerson Lima, Salvador, BA.
Benzedeira, 2020. Aquarela sobre papel, 29x21 cm.

Helena Rodrigues, Rio de Janeiro, RJ.
As benzedeiras 2020. AST, 23x34 cm.

Jair Lemos, S.R. de Caldas, MG, reside em Mirassol, SP.
Dona Zefa, benzedeira, 2020. AST, 30x40 cm.

Helena Vasconcelos, Uberaba, MG, reside em Goiânia, GO.
Maria benzedeira, 2020. AST, 35x30 cm. 
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Ivone Mendes, Olinda, PE.
As benzedeiras, 2020. AST, 30x20 cm.

Joilson Pontes, Guarabira, PB, reside em Belo Horizonte, BH.
Fé através dos ramos, 2020. AST, 30x20 cm.

Luiz Lopreto, Ariranha, SP.
As bênçãos das benzedeiras, 2020. Aquarela sobre papel 
Fabriano, 41x31 cm. 

Jonas Silva, Guarabira, PB, reside no Rio de Janeiro, RJ.
As Benzedeiras ribeirinhas, 2020. Acrílica sobre papel canson, 30 x 40 cm.

Lídia Leite, Olinda, PE.
A Benzedeira, 2020. AST, 22x16 cm.
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Maria Carlini, Praia do Forte, BA.
A Benzedeira, 2020. AST 40x30 cm.

Lu Maia, Tarauacá, AC, reside em João Pessoa, PB.
Encontro das benzedeiras e rezadeiras de Exu, 2020. AST, 
20x30 cm.

Kelly G. Cardozo, Socorro, SP.
Fé,	amor,	respeito,	confiança,	2020.	AST,	30x40	cm.

Marinilda Boulay, Socorro, SP.
Para vovó Clarinda, que benzia, 2020. Aquarela e stabilo, 29x21 cm.

Marinilda Boulay, Socorro, SP.
N. Senhora dos Remédios. 2020. AST, 40x30 cm.

Marinilda Boulay, Socorro, SP.
N.S.Aparecida Padroeira do Brasil, 2019, AST,
20 cm de diâmetro, tela circular.

Marinilda Boulay, Socorro, SP.
Iemanjá, Brasil de todas as crenças, 2020. AST, 40x30 cm.
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Neo Brasil, São Paulo, SP.
A bênção madrinha. Desenho sobre papel vegetal, 29x31 cm.

Neo Brasil, São Paulo, SP.
A bênção madrinha. Costura em retalhos, 46x31 cm.

Nilson, Acari, RN.
Cura pela fé, 2020. AST, 40x30 cm.

Nalme Mendonça, Rondonópolis, MT.
Benzedeira de Rondonópolis, 2020. AST, 60x40 cm.
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Olinda Evangelista, Florianópolis, SC.
Santa Luzia passou por aqui. 2020. Bordado, 17x19 cm.

Parísina, Diamantina, MG.
Benzer é bendizer, 2020. Técnica mista, 30x40 cm.

Patrícia Helney, Campo Grande, MS.
Dona Senhorinha, 2020. AST, 30x40 cm.

Patrícia Helney, Campo Grande, MS.
Jesus e Maria do Sagrado Coração, 2020. OST, 180x160 cm.
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Rimaro, Cajuri, MG, reside em Cuiabá, MT.
A benzedeira, 2020. AST 30x40 cm.

Rita Isabel Vaz, Curitiba, PR.
Acolhimento, 2020. Bordado sobre linho, 28x28 cm.

Regina Puccinelli, Taubaté, SP.
Dona Doca benzedeira, 2020. AST, 39x27 cm.

Romário Batista, Vila Velha, ES.
Maria Benzedeira, 2020. Técnica mista: madeira, epoxi,
tintas látex, spray, 17,5x10,4,5 cm.
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Rosângela Politano, Socorro, SP.
Benzendo a Alma, o corpo e o coração, 2020. AST, 55x65 cm.

Roseli Fontaniello, Andradas, MG, reside em Poços de Caldas, MG.
Senhora do Bendizer e das Boas Palavras, 2018. AST, 50 cm de 
diâmetro e 0,1 cm prof.

Roseli Fontaniello, Andradas, MG, reside em Poços de Caldas, MG.
Senhora Desatadora de nossos nós, 2018. AST, 50 cm de diâmetro 
e 0,1 cm prof.

Samuel Vasconcellos, São Paulo, SP.
Sem título, 2020. Arte digital.
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Rosemara Bozer, Socorro, SP.
Uma prece para bendizer, 2020.
Bordado sobre tecido, 27x20 cm.

Ruiy Moura, Santos, SP, reside em Bichinhos, MG.
Dona Santa, a benzedeira, 2020. AST, 16x22 cm.

Sid Cirilo, Presidente Prudente, SP, Monte Alegre do Sul, SP.
Santo Antônio, 2020. Técnica mista, colagem, 33x33 cm.

Sid Cirilo, Presidente Prudente, SP, Monte Alegre do Sul, SP.
 Iemanjá, 2020. Técnica mista, colagem, 33x33 cm.Rosa Mc, Natal, RN.

Benzedeira curando vento caído. OST, 22x16 cm.
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Sandra Couto, Socorro, SP.
Divino Espírito Santo, 2018. OST, 30x40 cm.

Sandra Scavassa, Amparo, SP, reside em Tuiuti, SP.
Vó Estela, eu, Tia Nenê e as camomilas, 2020. OST, 30x40 cm.

Shila Joaquim. Ribeirão Preto, SP, reside em São Mateus, ES.
A benzedeira, 2018. AST, 40x50 cm.

Sidney Nofal, Campo Grande, MS.
A benzedeira. OST, 50x40 cm.

Thiê, Taquaritinga,SP, reside em Ribeirão Preto, SP.
Benzedeira, 2020. OST, 30x24 cm.
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Tânia de Maia Pedrosa, Maceió, AL.
São Benedito e o Divino, protegei nossas crianças, 2018.
OST, 60x50 cm.

Wladmir Amoroso, São Caetano do Sul, SP.
Dona Páscoa, 2020. AST, 30x40 cm.

Vânia Cardoso, Socorro, SP.
Dona Ditinha. Técnica mista e bordado.

Tilíca (Olga Celestina Durand), Florianópolis, SC.
Folhas das Benzedeiras, 2020. Bordado livre sobre linho, 30x25 cm.

Willi de Carvalho, Montes Claros, MG, reside em Belo 
Horizonte, MG.
Quebrando o quebrante, 2020. Técnica mista, 34x25 cm.
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Valter J. Polettini, 
Mogi Mirim, SP. 

A Fé de um povo 
- no Santuário 
de Aparecida 
do Norte, 2019. 
Fotografia	digital	
(Nikon D-90)

Marinilda Boulay, 
Socorro, SP.
N. S. de Guadalupe, 
2020. AST, 15x10 cm.

Valter J. Polettini, Mogi Mirim, SP. 

Série de 4 fotos: Santuário de 
Guadalupe (Cidade do México).

Batizado em praça pública de 
descendentes de indígenas, 2010.
Fotografia	digital	(Nikon	D/90)	

20x30 cm.

Andrea Goldschmidt, São Paulo, SP.
Dona Maria Pastora, 2019. Foto digital Canon 5D Mark III.

Sid Cirilo, Presidente Prudente, SP, reside em Monte Alegre do Sul, SP.
Benzedeira Dona Geralda, Guinda-Diamantina, MG, 2019.
Fotografia	digital,	tiragem	74x49	cm.
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Painel coletivo de bordados montados sobre esteira de bananeiras.
Realizado por um grupo de bordadeiras do programa UniversIDADE da Unicamp (Campinas-SP):
Bordar projetos e reciclar conceitos sob a coordenação de Vânia Furlan, e colaboração de Beto Furlan.

Marinilda Boulay
Painel de bordados montados sobre tecido.

Vânia e Beto Furlan, Campinas, SP.
Amor, em reza de mãe e bênção de avó, 2020. Bordado e aquarela, 29x21cm.
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Beatriz Franco de Oliveira Serra (Péu) Ray Couto (Ray)

Zelia Marília Barbosa Lima (Zelia Lima)
Heloisa Maria Capossoli Barros (Helô)

Célia Caliento Barone (Célia) Rosemeire Aparecida Corat
(Rosemeire Corat)

Iná Furlan e Júlia Toledo (Mãe e Filha)

Rosimeire Bortoletto Brandão (Rosi)

Jennie Rodrigues (Jennie)

Cristina Maria Jundurian (Cris) Vânia Furlan

Zelia Marília Barbosa Lima (Zelia Lima)
Beto Furlan



100 101

Expressões do Sagrado

Como	 afirma	 Mircea	 Eliade	 no	 prefàcio	
de seu livro: Origens: História e Sentido 

na Religião:	«	(…)	é	difícil	imaginar	como	poderia	
funcionar a mente humana sem a convicção de que 
existe algo de irredutivelmente real no mundo, e 
é impossível imaginar como poderia ter surgido a 
consciência sem conferir sentido aos impulsos e 
experiências do Homem.
A consciência de um mundo real e com um sentido 
está intimamente relacionada com a descoberta 
do sagrado. Através da experiência do sagrado, 
a mente humana aprendeu a diferença entre 
aquilo que se revela como real, poderoso, rico e 
significativo	e	aquilo	que	não	se	revela	como	tal	-	
isto	é,	o	caótico	e	perigoso	fluxo	das	coisas,	os	seus	
aparecimentos e desaparecimentos fortuitos e sem 
sentido.”
Nos altares das nossas benzedeiras e benzedores 
encontramos pajés, caboclos, Iemanjá, Santos 
católicos, Jesus Cristo, entre tantas outras 
expressões do sagrado, denotando da parte deles 
uma visão ecumênica, que aceita não somente a 
diversidade entre as igrejas, mas que propõe um 
diálogo inter-religioso. Não importa para eles 
quem aponta, mas para onde aponta. Fotos das benzedeiras D. Ditinha e D. Lourdes e seus altares por Cuca Jorge.  

Crucifixo	de		rosário	em	cristal	-	coleção	de	Valter	Polettini.

Alice Masiero, Morungaba, SP.
Mãe d’água rainha do mar, 2019. OST, 50x40 cm.
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Alex Freire, Bonito, PE.
N. S. do Rosário, 2017.  
AST 50x30 cm.

Con Silva, Batatais, SP. 
N. S. Aparecida entre 
fitas	e	fuxicos,	2019.	
AST, 40x40 cm

Dulce Martins, Santos, SP. 
São Benedito das Flores, 
2019. AST, 40x30 cm.

Obras de Marinilda Boulay

Rosângela Politano, Socorro, SP.
A Congada na casa da Benzedeira, 2017. 
AST, 60x30 cm.
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Esculturas em cerâmica de Marinilda BoulayEsculturas em cerâmica de Marinilda Boulay
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Esculturas em cerâmica de Marinilda Boulay

Gerson Lima, Salvador, BA.
Quem tem fé tem tudo, 2019. Técnica mista, escultura em argila, 21 x 28 x 20 cm.

Milton Duarte, Abaetetuba- Pará, reside em Itapeva, SP.
Benzedeiras,  2018.   Esculturas em cerâmica.

Zé, Socorro, SP.
Pé de reza, 2020. Instalação, técnica mista.
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Exposição física
Museu Municipal de Socorro - SP

fotos Cuca Jorge



110 111

Agradecimentos
Agradecemos à Professora Lúcia Helena Galvão 
Maya, Professor Augusto Luitgards, Oscar 
D’Ambrosio, Bruno Boulay e Cuca Jorge pelos seus 
textos para essa publicação; a todos os artistas que 
compartilharam conosco sua experiência com o 
benzimento através de suas obras; a nossa equipe nas 
oficinas	 em	 formato	 live:	 Julien	 Boulay,	 Fernanda	
Martins, Magda Moraes, Maicon Braga, Viviane 
Mantovani, Vânia Cardoso; e aos membros do ITC, 
que pela prática do voluntariado, fomentam a arte, a 
cultura e a proteção do meio ambiente.

Nossa gratidão à generosidade das benzedeiras 
e benzedores compartilhando conosco seu 
conhecimento ancestral:

Dona Clementina (Clementina Armellini Artioli)
Dona Dita (Benedita de Fátima Rosante Marques)
Dona Ditinha (Benedicta da Silva Silveira)
Dona Eda (Eda de Moraes Moreno)
Dona Linda (Florinda Zanesco Primon)
Dona Lourdes (Lourdes Aparecida de Godoi Rullo)
Dona Lucrécia (Lucrécia Bertoletti Giomo)
Dona Therezinha (Therezinha Gomes de Moraes)
Senhor Dito Chaves (Benedito Chaves de Oliveira)
Senhor Benedito (Benedito Cardoso de Oliveira)
Senhor José Claudino (José Aparecido de Almeida, 
também conhecido como Zé Anonio)
Bioenergética - Dona Jùlia Ramalho Corrêa Bueno

Copyright © 2020 by Marinilda Bertolete Boulay
Capa	e	projeto	gráfico:	Julien	Boulay

2020
Impresso no Brasil
Printed in Brazil 

Todos os direitos reservados, proibida a reprodução total ou parcial sem a prévia autorização do editor:

ITC - Instituto Totem Cultural
Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis, 275

Socorro-SP CEP: 13960-000
Telefone e WhatsApp: (19)999176217

totemcultural.org.br 

20-49766                CDD-615.852

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Benzedeiras, tradição milenar de cura pela fé / 

   organização Marinilda Bertolete Boulay. -- 1. 

   ed. -- Socorro, SP : ITC - Instituto Totem 

   Cultural, 2020.

   ISBN 978-65-993068-0-8

   1. Cura pela fé 2. Cura pela fé - Tratamento 3. Fé

4. Fotografias 5. Imagens fotográficas 6. Pintura I.

Boulay, Marinilda Bertolete.

Índices para catálogo sistemático:

1. Cura pela fé 615.852

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129



Secretaria de
Cultura e Economia Criativa Secretaria de Cultura e Economia Criativa

apoio produção realização

112

Formato 20 x 20cm

Tipologia Open Source Baskervville

Papel Couché fosco 150g/m2 - miolo / Couché fosco 300g/m2 - capa

Número de páginas 112

Tiragem 500 exemplares

Impressão Sete editora gráfica www.seteeditora.com

Exposição online
totemcultural.org.br/expo

Lives e videos
facebook > marinilda.bboulay
youtube > Marinilda Boulay

Curta-metragem
youtube > Benzedeiras tradição milenar de cura pela fé
                           - curta metragem by Marinilda Boulay

Oficinas	e	atividades	de	formação	capacitação
totemcultural.org.br/expo > seção Benzedeiras

Direção editorial e tradução- livro/catálogo
Marinilda Boulay

Revisão de textos
ITC - Instituto Totem Cultural

Produção de textos
Marinilda Boulay e diversos colaboradores

Fotografias - livro/exposição
Cuca Jorge e Bruno Boulay

Fotografias Documentais
Clara de Ro, Marinilda e Bruno Boulay

Identidade visual, diagramação do catálogo impresso e virtual
Julien Boulay

Pesquisa e filmagens do curta-metragem
Marinilda Boulay

Edição de vídeo
Magda Moraes

Curadoria exposição
Marinilda Boulay

Montagem exposição
ITC - Instituto Totem Cultural

Assessoria de imprensa
Fernanda Martins

Créditos



Secretaria de
Cultura e Economia Criativa Secretaria de Cultura e Economia Criativa

apoio produção realização

www.totemcultural.org.br/expo/benzedeiras

Quem busca a bênção procura uma ajuda. E a bênção, como muitos dizem, 
somente funciona se a pessoa a quiser receber. Estar aberto para ouvir 
e dialogar com o outro são, sem dúvida, caminhos de questionamentos 
internos essenciais. Não basta receber o sagrado – é preciso construir uma 
conexão com ele.

A presente obra derruba assim preconceitos contra quem pratica a bênção, 
visto por alguns como charlatão, e contra quem a recebe, considerado, por 
outros, como ignorante. O projeto mostra a dimensão humana de todo esse 
processo, não havendo melhores ou piores, mas apenas diferentes.

Oscar D’Ambrósio - Doutor em Educação, Arte e História da Cultura.
Coordena o projeto @arteemtempodecoronavirus e é responsável pelo site
www.oscardambrosio.com.br
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