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Desde que Senira Padilha era 
criança, sua mãe Teresa insistia 
para que ela aprendesse o ofício 
de benzedeira. No entanto, foi 
quando a mãe ficou de cama em 
um hospital e já não tinha mais 
forças para benzer - mesmo que 
o desejo fosse de continuar aten-
dendo a quem lhe procurasse 
- é que Senira, hoje com 67 anos, 
começou a decorar as orações e 
a entender o significado de cada 
palavra e gesto. A partir de então, 
foi criando cada vez mais gosto 
pela benzedura, e hoje já faz 11 
anos que segue a tradição que a 
mãe lhe mostrou.

Segundo Senira, a maioria das 
benzeduras vem das palavras 
da Bíblia. “Muita gente acha que 
benzer é feitiçaria, mas não é”, 
frisa. Entre as orações, destaca 
uma em especial, que segundo 
ela, é boa para todas as coisas: 
contra a moléstia, olho grande 
e enfermidades, para dar sabe-
doria e serenidade no trabalho, 
nas finanças, na vida pessoal e 
na família. Para selar a oração, 

Benzedeiras cultuam fé e sabedoria

Benzedura é feita até pelo WhatsApp

Seja através do aprendizado passado de 
mãe para filha ou como um dom, as mulheres 
curandeiras seguem atraindo legião de fiéis

Senira aprendeu com a mãe a benzer e, hoje, se orgulha ao falar daqueles que já ajudou  
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Elas detêm a sabedoria para  
ajudar as pessoas. Usam 
plantas, orações, cânticos 

e materiais para espantar os ma-
les do corpo, mandar embora as 
enfermidades e promover o bem. 
Já não são muitas espalhadas 
pelas cidades, mas as poucas 
benzedeiras que se encontram 
na região atraem uma legião de 
pessoas que acreditam no seu 
poder de cura.

Neste ritual, cada uma cultua 
seus costumes. Algumas mais 
modernas como Senira, fazem a 
benzedura até pelo WhatsApp, 
quando não consegue se deslo-

car para atender um problema. 
Já outras mais conservadoras, 
feito Maria Otília, benzem no 
seio do lar, ao redor da capela e 
cultuando as imagens divinas. 
Tem até aquelas que, além do 
ramo de arruda, adotaram outras 
técnicas como o uso da brasa, 
como é o caso de Iracema. Mas 
em uma coisa todas concordam: 
benzedura não se cobra, é ato 
feito com gosto e amor por quem 
quer o bem do próximo. 

Para os problemas e enfermi-
dades que não solucionam com 
remédios e outros tratamentos,  
elas são procuradas. Guardam 
na memória a solução para cada 
problema e no ofício diário cul-
tuam a tradição das curandeiras.

“Tem que acreditar para vir”,
diz frequentadora
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Nos chás e nas palavras, a cura para os problemas

Dos 75 anos vividos por Ira-
cema Correia Soares, 40 deles 
são dedicados à benzedura. Foi 
prestando atenção no modo 
como a avó e a mãe atendiam as 
pessoas que pediam pela cura de 
enfermidades, problemas no tra-
balho ou mau olhado, que Cema 
aprendeu a benzer. De cabeça, 
ela sabe cada palavra ou chá que 
vai ajudar quem lhe procura. A 
gripe sara com folha de berga-
mota, para a falta de ar, o poejo 
é solução, e para a cólica, nada 
melhor que o chá de funcho e de 
endro. Seja mordida de aranha, 
cobreiro, dor de cabeça, erisipela, 
nervos em excesso, é só procurar 
a Cema, que ela está pronta para 
ajudar. “Já curei muita gente, 
contra tudo o que você imagina 
e isso me faz muito bem”, conta. 

Como toda boa benzedeira, 
Cema tem seu jeito próprio de 
curar os males. Contra o mau 
olhado, ela  afirma que a melhor 
forma de benzer é com brasa. 
“Se a pessoa está carregada, a 
brasa fica por cima e conforme 

Para espantar mau olhado, segredo de Iracema é benzer com brasa

vai saindo o olho gordo, a brasa 
vai baixando”, explica. Já para 
a dor de cabeça, daquelas que 
vem pelo excesso de sol, Iracema 
conta que é preciso encher uma 
garrafa branca de água, colocar 
umas pedras de sal dentro e 
amarrar um pano na cabeça do 
enfermo, enquanto reza. “Se 
a água borbulhar indica que a 
pessoa está com dor na cabeça”, 
revela. 

Quem por tantos anos benze 
também precisa se proteger, 
para não absorver os problemas 
daqueles que atende. Por isso, 
Iracema conta que costuma se 
benzer de tempos em tempos, 
como forma de manter as coisas 
ruins longe. Para ela, a tradição 
que carrega como herança da 
mãe e da avó está chegando ao 
fim, já que os jovens não têm o 
mesmo interesse em aprender, 
como ela tinha quando era nova. 
“Já tentei passar o que sei para 
minhas filhas, mas elas não 
querem seguir a tradição e eu en-
tendo seus motivos”, completa.  

Frequentar a benzedeira é 
tradição de família para Gra-
ziela Berlt, de Dona Josefa, 
interior de Vera Cruz. Desde 
pequena criou o costume, 
que hoje também passa para 
as filhas Daiana, 12 anos, 
e Bruna, de oito. Segundo 
Graziela, a benzedura tem 
ajudado a proteger sua famí-
lia de diversas formas, quan-
do não dorme bem à noite, 
está doente e contra as coisas 
ruins que afetam os familia-
res. “Tem que acreditar para 
vir, se não nem adianta”, 
frisa. Na quarta-feira, dia 
25, o motivo da visita a uma 
benzedeira na cidade foi a 
dor de cabeça que vem da 
exposição excessiva ao sol, 
que uma das filhas tem se 
queixado há semanas. “Para 
curar este tipo de dor de 
cabeça, só vindo se benzer. 

Não tem remédio que resol-
va, é a fé que vai fazer ela 
ficar boa”, revela. 

Para Lauro e Silvana Ei-
chstaedt, de 78 e 74 anos, a 
visita à benzedeira é quase 
que semanal. As dores no 
joelho e nas pernas de Lauro 
e o incômodo na coluna de 
Silvana apontaram signifi-
cativa melhora desde que o 
casal, de Linha Andréas, têm 
se benzido. “A gente vem se 
benzer há mais de 20 anos. 
É claro que continuamos a 
tomar nossos remédios, mas 
a benzedura nos faz tão bem 
que voltamos sempre”, frisa 
Lauro. Segundo ele, a filha e 
o neto também pegaram este 
costume. “Para meu neto, 
isso tem ajudado até na aula, 
porque reforça o cérebro e a 
capacidade de aprender”, 
conta.
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Para ela, Deus lhe presenteou com o dom da benzedura

“Primeiro de tudo, sempre é 
conversar com Deus, mantê-lo no 
coração e agradecer pela comida, 
a vida e o teto que temos sobre 
nossas cabeças.” É com essas pa-
lavras que Maria Otília Oliveira 
Cortes recebe cada um que vai 
até sua casa para buscar conforto 
e ajuda. Na entrada, o altar com 
imagens de Deus, Nossa Senhora 
Aparecida, Jesus Cristo, além 
de santos e anjos, demonstram 
a vida baseada na fé e no amor 
em Deus, que a senhora de 83 
anos leva. 

Tornar-se benzedeira foi um 
dom que o Pai criador lhe ensi-
nou. “Isso nasceu comigo e foi 
Ele que me mostrou cada palavra 
que eu tinha que orar para quem 
chegasse até mim”, conta. Dessa 
forma, aos 16 anos começou a 
ajudar as pessoas que passaram 
a lhe procurar com os mais diver-
sos problemas. Hoje, a clientela já 
é até internacional. Maria Otília 
conta que nos últimos dias, mo-
radores dos Estados Unidos esta-
vam de passagem por Santa Cruz 

Através da fé, Maria Otília aprendeu a ajudar o próximo

do Sul e a procuraram. Além 
disso, pessoas de Porto Alegre e 
da região do Vale do Rio Pardo 
vêm se benzer com frequência. 
“Eles enchem um carro e vêm 
dos mais diferentes lugares para 
se benzer”, revela a senhora. 

A grande procura pode se dar, 
sobretudo, pelo olhar fraterno e 
pelo carinho com que a benzedei-
ra trata cada um. Além de benzer, 
ela afirma que muitas vezes as 
pessoas precisam de uma palavra 
de conforto, um conselho ou a 
oração certa. “Às vezes, eu recebo 
gente com tanta tristeza dentro 
de si e essas pessoas precisam de 
atenção”, diz. No entanto, Maria 
Otília não esquece do agrado às 
crianças. “Sempre tenho uma 
bolacha que gosto de dar a elas”, 
completa.

Entre os dons que a vida como 
benzedeira lhe trouxe, está a 
sensibilidade aguçada. Segundo 
ela, é pelo olhar de cada um que 
passa em seu caminho que reco-
nhece se é uma pessoa negativa 
ou alguém que pratica o bem.

no trecho final ela diz: “Sangue 
de Jesus é que fortalece, sangue 
de Jesus é que cura e sangue de 
Jesus é que sara”. Para benzer, 
além das orações Senira utiliza 
uma série de objetos e plantas. 
Contra as dores e os problemas 
na garganta, usa a vela de São 
Brás. “Conforme tu vai benzendo 
a vela se retorce”, revela. Já para 
“cortar” o mal de herpes, ela se-
gura a faca e entoa dizeres.

Neste ritual de benzedura, 
segue regras: quem recebe a pro-
teção não pode estar de pernas 
cruzadas e deve manter as mãos 
sobre as pernas. Ela inicia a ora-
ção sempre com o sinal da cruz 
e passa a mistura de álcool e gel 
sobre as mãos, no início e no final 
do ato, para não absorver os pro-
blemas e os males das pessoas. É 
assim que ela atende a cada um 
que a procura na sua casa, em 
Vera Cruz. Mas se engana quem 
pensa que ela só benze pessoas. 
Os animais também são atendi-
dos por ela, sempre que preci-
sam. Um dos casos rendeu até 

uma benzedura através do What-
sApp. “Uma mulher me chamou 
no Whats para mostrar uma vaca 
que estava com dificuldades de 
parir o terneiro. Era meia-noite 
e eu estava benzendo os bichos 
por ali”, conta. Senira explica que 
através dos dispositivos de áudio 
e de vídeo do aplicativo, ela ensi-
nou o passo a passo para a dona 
dos animais benzê-los, desde as 
palavras que ela deveria dizer até 
os gestos. “Em uma hora saltou o 
bichinho”, completa. 

EM AGRAdEciMEnTO
Entre as visitas, Senira recorda 

de uma mulher que estava de-
sesperada: seus animais estavam 
morrendo, emprego já não en-
contrava mais e o marido estava 
prestes a ir embora. “Eu disse pra 
ela: vou começar a novena por ti e 
tenha fé que tudo vai dar certo”, 
relembra.  Segundo a benzedeira, 
a novena durou dois meses, mas 
em duas semanas já se viu resul-
tados melhores. “Em três meses, 
eles vieram me agradecer, felizes 
da vida”, recorda ela, orgulhosa.
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