
Re-colher-se

Cântico VIII

Renova-te
Renasce em ti mesmo

Multiplica os teus olhos para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares mais.

Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.

Destrói os braços que tiverem semeados,
Para se esquecerem de colher.

Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.

Mas sempre alto.
Sempre longe.

E dentro de tudo.

Cecília Meirelles



FESTAS ANUAIS – Época da 
PÁSCOA

As festas anuais são um 
acontecimento importante na 
vida e no ritmo da criança e 
também do adulto. Se 
tentarmos lembrar nossa 
infância, as festas do ano 
parecem pequenas pedras 
preciosas. A civilização 
moderna, tão consumista, 
incentiva apenas o lado 
comercial destas festas; mas 
elas têm um profundo sentido 
espiritual, são marcos 
importante no ritmo do ano, 
com suas quatro estações e 
desempenham um importante 
papel na biografia e na saúde do 
ser humano.
Resgatar o sentido das imagens 
e costumes que acompanham as 
festas anuais tem um grande 
efeito sanador; usando-os 
conscientemente, isto é: 
sabendo o que está 
representado nestes costumes e 
simbologias, nos permitirá dar 
novamente um verdadeiro 
sentido espiritual às festas, e 
nos beneficiará com o resgate 
do ritmo anual trazido por elas e 
todo o significado da 
manifestação de vida contido 
ali. 

Apercebendo-nos assim, da 
importância do ritmo, da 
importância de estarmos 
conscientes da dimensão 
Tempo, de exercitarmos a 
liberdade de escolha do 
momento presente, sem sermos 
prisioneiros do passado nem 
escravos do futuro.
Bem, no decorrer do tempo de 
um ano, depois do Natal 
comemorado no final do ano 
anterior, temos a passagem do 
Ano novo e a Festa de Reis 
fechando as celebrações do 
nascimento do menino Jesus até 
o seu batismo no rio Jordão. É a 
possibilidade do nascimento de 
novos projetos em nossas vidas



A próxima celebração é a do 
Carnaval, uma época festiva de 
expansão e brincadeiras que 
culmina com a quarta-feira de 
cinzas, numa metáfora de que se 
inicia uma fase de interiorização, 
da preparação para o momento 
inevitável de se confrontar com o 
que se fará necessário morrer, 
para que os novos propósitos 
possam acontecer.
É verão no Brasil e nessa época, a 
seriedade da vida começa depois 
do Carnaval, não só por se tratar 
de um povo brincalhão, mas por 
isto ser o fluxo natural do tempo. 
Por se tratar na verdade, de uma 
grande respiração, entre expansão 
e contração, natural no ritmo do 
ano, tal como em tudo que é vivo.
Ainda é muito calor; retomam-se 
as atividades laborais, mas é 
lentamente que o ano começa a 
girar as engrenagens do tempo 
para o ritmo mais acelerado de 
nossas vidas. É o período da 
Quaresma, período de quarenta 
dias que se inicia: quarta-feira de 
cinzas até o domingo de Ramos 
(início da Semana Santa).

.

O período da Quaresma, 
preparação para o caminho 
da Semana Santa, segundo o 
costume, exige maior 
abstenção principalmente 
alimentar. É a época da 
purificação dos instintos 
(corpo astral). Disto só 
remanesceu a abstenção da 
carne na sexta-feira Santa, ou 
às sextas-feiras.
Depois disso temos a 
comemoração da Páscoa em 
si, que nos traz a imagem do 
Ressurreto, passando pelo 
caminho da Paixão e o 
renascimento do Domingo 
Pascoal. Devagar a 
temperatura começa a cair, 
assim como as folhas das 
árvores, os dias ficam mais 
azuis, o clima mais seco. É a 
chegada do outono.

.

Contribuição: Marisa Clausen Vieira, psicóloga que se dedica ao trabalho clínico 
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Pão Integral

Ingredientes:
4 xícaras de farinha de 
trigo branca
2 xícaras de farinha de 
trigo integral
1 xícara de aveia ou 
granola
2 colheres (sopa) bem 
cheias de mel
1 colher (sopa) rasa de 
sal (marinho)
1 sachê de fermento 
biológico
Água morna 400 ml
Meio copo de óleo
Complementos à escolha:
Linhaça, passas, nozes, 
painço, castanhas...

Modo de fazer:
Isca – dissolver o fermento 
em um copo de água morna 
com um pouco de farinha de 
trigo branca e uma colher de 
açúcar mascavo e deixe 
borbulhar (fermentar). Em 
uma bacia, peneirar a farinha 
branca e a farinha integral, 
misture com a avia ou 
granola, 1 colher de sal, 2 
colheres de mel, o óleo e os 
complementos escolhidos. 
Misturar tudo  e juntar a 
“isca” de fermento, 
misturando bem, como se 
fosse um bolo. Acrescentar se 
necessário um pouco de água 
morna ou farinha até formar 
uma massa consistente para 
sovar. Sovar bastante, dar 
forma e deixar a massa 
descansar tampada e abafada 
com um pano úmido. Se 
possível colocar ao sol em 
formas untadas. Depois que a 
massa crescer bastante 
colocar em forno média para 
assar.

Sugestão de Atividade – Preparar o Pão 


