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Deus vê e escuta toda a realidade...
e nós nos maravilhamos
Núcleo Fé e Cultura
“A fé é um exercício do olhar”. A
frase do sacerdote italiano Luigi
Giussani bem poderia servir de epígrafe para esta edição do Caderno
Fé e Cultura – ainda que, nos textos
a seguir, talvez fosse melhor dizer
que a fé é um exercício do olhar e
do escutar. Um ver e um ouvir que
se referem sobretudo à beleza que
se esconde no real, que apaixona os
amantes e revela, de forma maravilhosa, para aquele que tem fé, o desígnio bom de Deus.
Deus nos “primereia”, para usar o
neologismo criado pelo Papa Francisco na Evangelii gaudium (EG 24). Somos convidados a ver o mundo como
Deus o vê, lembra nossa colaboradora
beneditina, monja italiana que, num
exercício de humildade, pede para
não ter seu nome publicado no jornal.
O olhar de amor com o qual Deus vê
o mundo e se dá conta de que todo o
criado é bom (Gn 1, 1-25), prenuncia
o olhar de Cristo, que penetra no íntimo de seus interlocutores e os convida à vida nova. Como lembra nossa
colaboradora, será o olhar dirigido a

Jesus, em resposta ao Seu olhar para
com eles, que permitirá aos discípulos
segui-Lo, vê-Lo ressuscitado, transfigurado. “Todo o caminho de fé e de
apostolado que fizeram parte do olhar
que dirigiram a Jesus”.
Para ilustrar a dinâmica desse olhar com o qual Deus vê toda a
realidade e a tensão do ser humano
que O procura, muitas vezes às apalpadelas, como um cego em meio a
uma cena iluminada, sugerimos o
filme A árvore da vida, de Terrence
Malick. Considerado uma das obras
primas do cinema nessas primeiras
décadas do século XXI, seu mise en
scène recupera justamente o entre
a grandiosidade do olhar de Deus,
que pode contemplar todo o tempo e
todo espaço da criação, e seu misterioso carinho, ao se deter e se desvelar por aquela pequena criatura que
cada um de nós é.
Narciso Yeppes (1927-1997) foi
um dos grandes violonistas espanhóis
do século XX. Trazemos nesta edição
um trecho de uma entrevista na qual
ele explica que, em seus concertos,

tocava não tanto para a plateia, mas,
sim, para Deus – e como Ele se encantava com isso, até mesmo quando
o músico se esquecia de sua intenção.
O leitor verá que não se trata de uma
pretensão arrogante, de considerar-se tão bom a ponto de encantar até
o Divino. Yeppes se percebia amado
e sabia que Aquele que o amava iria
sem dúvida ficar contente com tudo
que Lhe fosse oferecido – como os
pais sempre se alegram com qualquer
presente que recebem de seus filhos
pequenos, por mais toscos e singelos
que sejam.
Em Minas Gerais, fomos encontrar a arte do violeiro Chico Lobo e da
poetisa Adélia Prado. Alicerçados na
tradição popular, ambos nos testemunham o maravilhamento do ser humano ao descobrir a beleza do amor
de Deus nas tramas do cotidiano, na
grandiosidade da natureza e no coração de cada um de nós.
A música caipira tem uma temática diferente do chamado “sertanejo”.
Ela está voltada à grande aventura da
existência, com sua beleza, que per-

manece fascinante em meio a êxitos
e fracassos. Por isso, frequentemente
ganha um tom de celebração. Nesse
contexto, o violeiro Chico Lobo mostra o sertão como lugar do encontro
com o Outro. Em suas palavras, o que
o move e o leva a cantar a esperança é
a sua fé, “ter um ponto onde olhar, ter
amizades concretas que me remetem
a Cristo”.
Por fim, Cecília Canalle nos apresenta o sentido mais profundo da
obra de Adélia Prado. Na sua poesia
e na sua prosa, a autora mineira nos
mostra que “a vida pode ser fabulosa
em sua repetição miúda e sem glamour, sem likes, nem seguidores, da
vida anônima e pálida emana uma luz
que nos permite reconhecer a beleza
daquilo que realmente tem valor –
nos adverte Cecília.
Que esses testemunhos e essas
reflexões nos ajudem a contemplar,
em toda a realidade, a beleza e o fascínio do amor de Deus, para que
“nossas lutas e a nossa preocupação
não nos tirem a alegria da esperança”
(cf. Laudato si’, LS 244).
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Aprender como Deus vê
Uma monja beneditina
camaldolense
“No princípio”, em nossa origem, existem três
ações de Deus: Ele cria, Ele diz e Ele vê….

Ver... É o olhar de alguém que nos faz
reconhecer nossa dignidade. De fato,
se diz: “quando você me vê, então eu
existo”. Como uma criança que cresce e começa a se compreender sob
o olhar amoroso de sua mãe. Como
uma amante que compreende quem
ela é, sob o olhar de admiração de
quem a ama. Assim Deus desde o
início olha para o mundo dando-lhe
dignidade, preenchendo-o de amor,
importância, existência... A frase “E
Deus viu que era bom” (Gn 1,10) é repetida várias vezes no relato da Criação. É uma força de amor que nos
serve de refúgio cada vez que perdemos o sentido de identidade.
O verbo hebraico (ver) usado no

Gênesis em grego é ὁράω. Na língua
grega existem quatro verbos para expressar ver, mas os autores das traduções da Bíblia escolhem precisamente ὁράω para expressar o olhar
de Deus sobre a Criação. O verbo
ὁράω expressa contemplação, experiência. Deus olha o mundo com
contemplação, contemplando suas
obras. A contemplação é um olhar
amoroso que leva ao conhecimento
e o conhecimento leva ao amor. Ao
contemplar o mundo, Deus o conhece, penetra com sabedoria em todas
as coisas que cria.
Deus volta seu olhar para nós e nos
conhece, nos examina até o fundo, nos
vê por dentro. Esse olhar amoroso,
Deus encarna em Seu Filho. Quando
Jesus vê aqueles que quer chamar, olha
para eles e os contempla. “Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus
viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão que estavam
lançando suas redes ao mar porque

eram pescadores” (Mt 4,18). Ou então,
em alguns versículos mais para frente:
“Indo adiante, viu outros dois irmãos,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes no barco. E chamou-os” (Mt 4,21).
Usando sempre o mesmo verbo, o
texto relata que Jesus viu Mateus atrás
da mesa... Diz-lhe: “Siga-me” (Mt 9,
9). Jesus fixa o olhar num jovem rico
e exprime com o seu olhar todo o seu
amor, que infelizmente não foi aceito... “Jesus, olhando para ele, amou-o”
(Mc 10, 21).
É precisamente o olhar dirigido
a Jesus que permitirá aos discípulos,
segui-Lo, vê-Lo ressuscitado, transfigurado. Todo o caminho de fé e de
apostolado que fizeram parte do olhar
que dirigiram a Jesus, que os faz penetrar naquele amor originário, que
reproduz a primeira contemplação
com que Deus olha para a sua criação.
Jesus olhava para a multidão e sentia
seus anseios. Olhava para os doentes e

sentia suas dores. A multidão, por sua
vez, olhava os sinais e milagres feitos
por Jesus e acreditava.
Deus se faz ver por meio dos
acontecimentos. Na Bíblia, Deus se
faz ver aos nossos olhos pelos eventos e histórias dos homens. A Palavra
é também o olhar de Deus, que nos
transmite o seu amor, que Ele quer
compartilhar conosco e fazer-nos
experimentá-lo. A leitura da Bíblia
gera um novo modo de ver a vida,
de olhar para Deus, seu amor, e de
ver toda a Criação, porque nos permite penetrar na realidade e ver em
profundidade sua verdadeira natureza, isto é, nos permite ver o olhar
originário de Deus escondido nela,
a intenção primeira de Deus ao criar
toda a realidade como bela e boa. A
partir da leitura e da meditação da Bíblia, aprendemos a ter, também nós,
o olhar com que Deus vê a tudo, que
deu origem ao mundo, e começamos
a ver como tudo é belo e bom.

O olhar de amor do Infinito para com o insignificante
Fox Pictures/Divulgação

Francisco Borba
Ribeiro Neto*
Vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 2011; primeiro lugar na “Lista Top Ten de 2011” do agregador de
críticas Metacritic; avaliado, numa
enquete entre críticos de cinema da
revista Sight & Sound como um dos
250 melhores filmes do mundo; considerado pela BBC, em 2017, como o
sétimo melhor filme do século XXI.
Distante dos block busters atuais, A
árvore da vida (Tree of life), de Terence Malick, é um filme ao qual não
faltam elogios. O site especializado
Rotten Tomatoes o descreve dizendo:
“O estilo singular de Terrence Malick
pode ser pouco recompensador para
alguns, mas para os espectadores pacientes, A árvore da vida é um deleite
emocional e visual”.
Surpreendentemente, esse filme,
muito aclamado, mas relativamente
pouco conhecido, tem uma temática
totalmente religiosa, com uma inconfundível marca cristã. Terrence
Malick, seu diretor, trabalha sempre
a partir de reflexões que podem ser
consideradas filosóficas ou mesmo
teológicas. Dois anos depois de A árvore da vida, lançou Amor pleno (To
the Wonder, “Rumo à maravilha”, em
tradução livre do título original) sobre
uma relação conjugal que se deteriorava, mas tendo como personagem de
fundo um sacerdote que redescobria
sua fé à medida que acolhia os angustiados e os necessitados. Em 2019,
lançou Uma vida oculta, cinebiografia
de Franz Jägerstätter, um católico austríaco que se recusou a ir para a guerra com os nazistas, foi morto por esse
motivo e beatificado em 2007.

Então, cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe
atribui um lugar no mundo. Até a vida efêmera do ser
mais insignificante é objeto do seu amor e, naqueles poucos
segundos de existência, Ele envolve-o com o seu carinho (PAPA
FRANCISCO, Laudato si’, LS 77)
Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
(Jo 38, 4, no início de “A árvore da vida”)
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo / dai-lhes o
descanso eterno [...] Brilhe sobre eles, com seus santos / Por
toda eternidade, Senhor, porque você é piedoso (Agnus Dei, de
H. Berlioz, no final de “A árvore da vida”)
A maioria dos críticos considera
que A árvore da vida trata do eterno
embate entre a natureza inclemente,
seja aquela das forças cegas dos elementos, seja aquela que se oculta no
coração humano, e a Graça misericordiosa, que o ser humano tanto deseja,
mas tem tanta dificuldade de aceitar.
Talvez seja mais apropriado dizer, porém, que o enredo versa sobre a trajetória de um homem em busca de um
sentido bom para toda a realidade.

Jack O’Brien (Sean Penn) cresceu
em Waco, Texas, nos Estados Unidos, com seus pais (Brad Pitt e Jessica
Chastain) e dois irmãos mais novos. O
pai, rigoroso e duro, parece representar a força inclemente da natureza; enquanto a mãe representa a graça, cheia
de ternura. Uma tragédia, a morte de
um dos filhos, irá determinar a vida
de todos os personagens, na busca por
consolação, sentido para a fatalidade
e remissão para uma culpa até atávica

no ser humano, marcado pelo pecado.
Em meio às vicissitudes, uma figura
misteriosa, inominada e sempre vista
por poucos segundos na tela, parece
sempre indicar o caminho, ainda que
nunca seja percebida pelos próprios
personagens.
O tempo todo, Malick joga com
o contraste entre a grandiosidade e
o esplendor do universo e a pequenez do ser humano e de suas dores.
Na época de seu lançamento, o filme
ficou famosos por inserir uma longa
sequência mostrando a história dos
dinossauros na Terra. O que a grandeza e a extinção dos dinossauros têm a
ver com uma família norte-americana
e seu pequeno filho morto? Como o
Criador responsável por toda a realidade existente pode se importar com
as pequenas dores de cada uma de
suas criaturas? Os O’Brien passam sua
vida procurando entender essas questões – e Malick os vai acompanhando
até a redenção final.
A ÁRVORE DA VIDA, de Terrence Malick. Drama /
Fantasia. Duração: 139 min. Disponível pelo Prime
Video
* Coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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Quando a viola canta Deus e o sertão
Hoje em dia, o ouvinte pode notar
uma certa diferença temática entre a
música caipira “raiz” e a música sertaneja, mais comercial e influenciada
pelo rock e outros estilos musicais
de massa. Essa última tem preferencialmente uma temática romântica,
centrada nas aventuras e desventuras afetivas do protagonista. Muitas
composições são canções de “dor de
cotovelo”, centradas em traições sofridas e amores impossíveis. O centro do
mundo é um “eu” dominado pela instintividade e por uma afetividade mal
resolvida. Provavelmente faz tanto sucesso justamente porque extravasa as
dores e amarguras de uma juventude
que deseja ser alegre e amar, mas nem
sempre sabe como fazer isso num
mundo cheio de contradições.
Esses temas não estão excluídos da
música caipira, mas o ouvinte percebe
que ela está voltada principalmente a

Chico Lobo é um violeiro que canta o sertão. “Amor de
violeiros / É o Grande Sertão” (Caminhos de João, composto
em parceria com Joãozinho Gomes). Contudo, seu sertão,
como aquele mítico de Guimarães Rosa, é a própria existência,
o cosmo e o local do encontro com o Outro.
“Esperança de novo tempo / Eu sinto no coração / Alívio
pra minha alma / Olho o imenso sertão [...] Às vezes não
reparamos / O que a vida nos deu / Sempre possibilidades / De
colher aquilo que é seu / Sentir no fundo do peito / A força que
tem a manhã / O brilho novo do sol [...] Amizade é fruta boa
[...] Nas entranhas desse chão / Sagrado movimento / Alma e
coração / Esse é meu tesouro / Jeito de sonhador / Morada dos
sentimentos / Sempre um cantador” (Alma e coração).
“Brisa doce ou tempestade / Aqui, agora, eternidade [...]
Quando tarda não demora / Dia santo não tem hora /
Na toada dessa prece / Cismo, cisco em pensamento”
(Na toada dessa prece).
“Que a boca cantando esse aboio que não é lamúria /
Que não é de morte, / É uma forma de oração, /
Com respeito e gratidão” (Aboio de gratidão).

celebrar a vida. Os temas principais
não são as aventuras e desventuras de
corações partidos, mas, sim, a grande
aventura da vida, com sua beleza, que
permanece fascinante em meio a êxitos e fracassos, num caminho em que
o desafio é parte integrante do próprio
viver. O centro é o próprio mundo, ao
qual o “eu” adere cheio de amor. E,
por isso, um tom de celebração, um
espírito alegre, parece recobrir todos
os eventos, pois todos fazem parte da
mesma grande festa – na qual o mineiro Chico Lobo se apresenta como
músico-mor.
Violeiro, compositor, cantador,
Chico Lobo é considerado, pela crítica especializada, um dos músicos
mais ativos e efetivos na divulgação da
tradição da viola caipira e da música
brasileira. Já se apresentou em países
como Canadá, Chile, Itália, Portugal e
China

A beleza da fé que me alcançou pela música popular
Chico Lobo
Lembro-me como se fosse hoje, tinha
8 anos e papai recebeu uma Folia de
Reis na nossa casa, em São João Del
Rei (MG). As Folias cantam o nascimento do menino Deus e ocorrem
por todo o Brasil na noite do dia 24
de dezembro até 6 de janeiro, dia consagrado aos Santos Reis. Algumas se
estendem até 20 de janeiro, dia de São
Sebastião. As Folias de Reis, ternos de
reis, caravanas de reis, rememoram a
viagem dos Reis Magos, que, seguindo a estrela-guia, saem do oriente e
chegam a Belém para encontrar, reconhecer e adorar o menino Deus nascido. E à frente das folias vai sempre
a bandeira sagrada, às vezes com a
imagem dos três reis magos, às vezes a
estrela-guia. Essa bandeira é entregue
ao dono da casa, que a recebe e a leva
a todos os cômodos, abençoando, assim, a morada. Certa vez, um grande
amigo, Padre Virgílio Resi, já falecido,
definiu para mim o significado: a bandeira conecta o humano ao divino.
É uma ponte, e, por isso as pessoas a
beijam, ela é passada por sobre as cabeças e levada aos cômodos da casa.
“Passa a bandeira no povo, passa a
bandeira no povo! Aiaiai”
E a viola? Bem, o mestre da folia,
que entrou em minha casa cantan-

do seus versos sagrados, empunhava
uma viola caipira. Esse som rústico,
essa tradição, essa religiosidade popular cristalina me comoveu e me trouxe para a viola caipira. Ali aconteceu
uma correspondência ao meu coração, em sentimentos elementares de
justiça, felicidade, amor e fé.
Assim, aos 12 anos de idade, meu
pai me deu minha primeira viola, e
minha escola para aprender a tocar
foi aquela da vida e os professores, os
mestres da cultura popular. Passados
40 anos dedicados à viola e a essa
cultura, cada vez mais percebo como
ela é conduzida num senso religioso
de estar em companhia, de um Divino que se conecta ao humano, por
meio de tantas manifestações, catiras, folias, danças de São Gonçalo,
festas de Mutirões, festas do Divino
e tantas mais e que são comandadas
pela viola!
E esse sentimento presente, que
chamo de “cumpadricidade”, típico do
interior de um Brasil profundo, sentimento de se ajudar sem pedir nada em
troca, é alimentado por essa certeza
de que Deus está presente no cotidiano de cada pessoa e cada um se torna
rosto desse mistério ao outro. Assim,
minha música canta e exalta esses sen-

Arquivo pessoal

timentos de fé, de amor, de alegria de
mutirão, de “cumpadricidade”, arraigados em tantos corações de mestres
e mestras e de sujeitos que fazem a beleza de nossa cultura popular da viola,
espalhados por esse Brasil afora.
Nos tempos difíceis da pandemia,
ficou claro para mim que essa positividade, que me move e me leva a cantar a esperança, vem da minha fé, de

ter um ponto onde olhar, ter amizades
concretas que me remetem a Cristo.
Tendo isso, para responder à dramaticidade da realidade, posso me reinventar e criar.
Para ouvir Chico Lobo:
No Spotify: Alma e Coração, O tempo é seu Irmão,
Folias de um Natal brasileiro.
No YouTube: Alma e Coração, O tempo é seu
Irmão, Folias de um Natal brasileiro.
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Deus é fascinado pela música
Narciso Yepes: Quase sempre, para
quem eu realmente toco é para Deus.
Eu disse “quase sempre” porque há
vezes em que, por minha culpa, em
pleno concerto, posso distrair-me.
O público não repara, mas Deus
e eu, sim.
E... Deus gosta de sua música?
Ele é fascinado! Mais do que da minha música, o que Ele gosta é que eu
Lhe dedique minha atenção, minha
sensibilidade, meu esforço, minha
arte..., meu trabalho. E, além disso,
certamente, tocar um instrumento da
melhor maneira que alguém saiba, e
ser consciente da presença de Deus é
uma forma maravilhosa de rezar, de
orar. Isso eu o tenho experimentado
bem.

Narciso Yepes (1927-1997) foi um dos maiores violonistas
clássicos do século XX. Nascido na Espanha, personificou um
importante capítulo da história universal do violão. Entre
outras distinções foi Doctor Honoris Causa pela Universidade
de Murcia e membro da Real Academia de Belas Artes
da Espanha. Na entrevista a seguir ele apresenta-nos sua
experiência de relação com Deus e com a música.
Divulgação

simples. Eu estava em Paris, eu estava
debruçado numa ponte do rio Sena,
vendo fluir a água. Era de manhã.
Exatamente 18 de maio. De imediato
O escutei dentro de mim. Talvez já me
tivesse chamado em outras ocasiões,
mas eu não o havia escutado. Naquele
dia eu tinha “a porta aberta”. E Deus
pode entrar. Não só se fez ouvir, mas
entrou completamente e para sempre
em minha vida.
Uma conversão como a de Paul Claudel, a de André Frossard, a de São
Paulo?
Ah, eu suponho que Deus não se repete! Cada homem é um projeto divino,
distinto e único; e para cada homem
Deus tem um caminho próprio, uns
momentos e uns pontos de encontro,
umas graças e umas exigências... E
todo chamado é único na história.

O Senhor sempre teve essa fé religiosa
que agora tem?
Não. Minha vida de cristão teve um
grande parêntese de vazio, que durou
um quarto de século. [...] Foi uma
conversão súbita, inesperada e muito

Fonte: https://www.pucsp.br/fecultura/
textos/via_da_beleza/deus_fascinado.html.
A íntegra dessa entrevista, dada a Pilar Urbano,
em espanhol, pode ser vista em https://www.
equipoagora.es/Narciso-Yepes-A361.html.
Para escutar Narciso Yeppes, use o Spotify.

Adélia Prado: não apesar, mas por meio da circunstância
A primeira vez que li um texto da
Adélia Prado fiquei muito decepcionada! O poema era muito simples e
tolo. Descrevia uma mulher que cozinhava a vida toda um trivial mineiro
sem graça e sem fim e que – apesar
disso – cantava:
“Minha mãe cozinhava / Arroz
feijão, molho de batatinhas / Mas cantava” (“Solar” [in] Coração disparado.
Rio de Janeiro: Record, 2006).
Graças a amigos muito mais interessantes e inteligentes do que eu,
fui revisitando seus textos até entender que sem graça era eu e não
o poema! E muito mais do que isso,
esses três versos são como um hino
de libertação porque, então, não era
necessário acontecer absolutamente
nada de genial, excepcional e incrível
Reprodução

Tudo pode ser visto como sinal de outra coisa: o descascar da
laranja, a briga com o pároco, a compra da carne no açougue,
a desobediência do filho.... Quem tiver olhos que veja. Em
Adélia Prado, sinal e mistério são uma coisa só.
para que fosse possível cantar? Quer
dizer que a vida podia ser fabulosa em
sua repetição miúda e sem glamour,
sem likes, nem seguidores, a vida anônima e pálida emanava uma luz que
os olhos embaçados, engordurados da
nossa velhice iniciada na adolescência
não conseguia mais ver?
Adélia Prado é assim. A realidade
a impacta. Ela esperneia até chegar
num ponto em que algo se revela daquele cotidiano. E isso acontece até
quando está tudo em paz porque o
que ela deseja é descobrir o significado das coisas, de todas as coisas grandes ou pequenas do cotidiano.
Nosso Deus é encarnado, se eu
perco a realidade perco Deus. Então,
ela leva muito a sério qualquer momento da realidade. Ao mesmo tempo em que não tem medo dela porque
Deus está ali e, de alguma maneira, ela
vai – como ela mesma diz – espernear
até descobrir.
Vejamos, por exemplo, esse trecho
genial, em que ela descreve a chegada da
luz elétrica na casa da narradora do livro:
“Quando inauguraram a luz elétrica na minha casa, meu pai convidou
os vizinhos e serviu café acompanhado, depois de rezar o Terço, onde
se contemplou, no quarto mistério
glorioso, como Jesus, quarenta dias

após sua ressurreição, subiu ao céu na
presença de sua Mãe Santíssima e dos
apóstolos. Não esplende o sol, como
esplendeu naquele dia a lâmpada
Alva Edison sobre a mesa quadrada
e nossas quatro cadeiras. Que lugar
terá este fato irreversível, no cômputo
final, quando o Senhor reunir o povo
pra separar os bodes dos carneiros,
assim como os sacos de plástico e as
carteirinhas onde os fotógrafos acomodam para os fregueses seus retratos três por quatro e mais esta frase
escrita com letra ginasial na página de
um livro de Histórias do Brasil: Ferreira Brito substituiu Araújo Ribeiro.”
(Solte os Cachorros. Rio de Janeiro:
Record, 2006)
Nada, absolutamente, nada na vida
é desperdiçado e não por um dever,
por termos que levar a vida a sério,
mas porque – na vida, em qualquer
parte dela, aí, dentro dela – a razão de
todas as coisas se revela! Por isso, a realidade a atrai e, se a atrai, quer levá-la a
sério! É assim que o Cristianismo nos
faz respirar porque a transcendência
ocorre ali, onde e como a gente vive.
E para que lermos escritores assim?
Para que eles possam ser uma companhia que nos ajude a entrar na vida
sem medo, sem que precisemos nos
distrair demais ou fingirmos que nada

está acontecendo. Uma provocação
para viver uma abertura, encontrar
um vínculo entre as circunstâncias e
seu significado. Eu desejo aprender a
viver desse jeito!
Termino com um outro autor que
é, também, ótima companhia, Guimarães Rosa:
“Tudo, aliás, é a ponta de um
mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada
acontece, há um milagre que não
estamos vendo.” (“O espelho” [in]
Primeiras estórias, São Paulo: Global
Editora, 2019).
Para iniciar a leitura de Adélia Prado:
PROSA - Manuscritos de Felipa, Rio de Janeiro:
Record, 2007.
POESIA - Oráculos de maio, Rio de Janeiro:
Record, 2007.
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