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Prefácio

O desejo de criar histórias ficcionais me acompanha desde 
criança, mas esteve sempre subordinado às urgências e exigên-
cias da vida. O primeiro passo efetivo para transformar minha 
vontade em realidade eu dei em 2004, quando fiz um curso de 
roteiros cinematográficos no Emerson College, em Boston. Ao 
fim do curso, estava com um roteiro de longa metragem pron-
to e uma ideia meio difusa para um segundo, onde eu queria 
abordar o forró e as festas populares do Nordeste, em especial o 
Sábado de Aleluia e os folguedos juninos, intimamente ligados 
às minhas raízes no interior cearense. 

Engajado em um coletivo de roteiristas, elaborei um primeiro 
esboço em cima de uma pergunta básica: e se uma adolescente 
fosse proibida de dançar forró, a coisa que mais gosta de fazer 
nessa vida? Assim nasceu Benigna, a personagem principal des-
te livro, e sua problemática relação com a fanática tia Cacilda 
e com o reverendo Logan, que, segundo sua avó e confidente, 
“apareceu em Mocozal, vindo de não sei de onde, com esse 
negócio de ser picado por cobra e não acontecer nada”. 

O segundo núcleo da história, formado por um casal de pale-
ontólogos americanos, surgiu do meu interesse em explorar o 
tema do contrabando de fósseis na região do Cariri. A jornada 
desses contrabandistas vai colidir com a de Benigna. 

O projeto de roteiro ficou engavetado por anos. Em 2017, 
resolvi me aventurar por novas experiências de escrita criativa 



e me inscrevi no ateliê de narrativas da escritora Socorro Acioli, 
onde os alunos tinham que propor um projeto de romance. 
Aproveitando o argumento que havia criado, trabalhei para que 
a história de Benigna fosse contada em forma de prosa. 

No desenvolvimento da narrativa, contei com a leitura crí-
tica e feedback de Ana May Brasil, Camila Chaves, Marcelo 
Lettieri, Danilo Fontenele, João Rodrigues Neto, Amanda 
Pontes, Socorro Santos, Idalina Freitas e Vanessa Ferrari. Meus 
agradecimentos a todos. 

Judas no Paiol se passa nos anos oitenta. A maior parte da 
ação se dá na poeirenta Mocozal, distrito de Dilermândia, mu-
nicípio fictício encravado na região mais árida dos Inhamuns. 
Convido você a embarcar para esse tempo e lugar, e conhecer 
a jornada de Benigna, que tem melancolia e saudade, mas tam-
bém muita presepada. Marminino!

Cupertino Freitas
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Espilicute

O ônibus partia de Mocozal pontualmente às dez para cin-
co da tarde, deixando para trás uma imensa nuvem de poeira, 
mais uma dentre as muitas que cobriam a vila todos os dias. Era 
um lugarejo de duas ruas de terra encravado num território ero-
dido, cheio de ravinas, coberto por vegetação rala e espinhenta 
— um deserto em plena formação nos Inhamuns. 

O calor infernal amainava um pouco no fim de tarde. A bri-
sa começava a soprar antes das cinco, hora em que, dia sim, 
dia não, um louro alto metido num terno desbotado e uma 
cabocla baixinha de cabelos longos, ambos aparentando entre 
trinta e quarenta anos, atravessavam um arremedo de praci-
nha. Carregando cada qual uma caixa — ele levava a de cou-
ro marrom e ela a de couro branco —, os dois entravam em 
um prédio de duas portas e uma janela, acima das quais se lia 
“Congregação dos Crentes Salvos do Brasil”. Eram o reveren-
do Logan, pastor da igreja, e Cacilda, a diaconisa. 

Aos poucos iam chegando os membros para o culto, quase a 
metade dos duzentos e poucos moradores da vila. Os homens, 
em mangas de camisa e alpercatas surradas, as mulheres, em 
vestidos enormes e antiquados. 

Cinco em ponto irrompia a cantoria, que começava, como 
sempre, amena e ia num crescendo, até virar um berreiro, algo 
que soava mais a aflição que júbilo. 



10

Nas reuniões, que não seguiam uma liturgia padronizada e 
não tinham hora certa para acabar, o clímax acontecia na hora 
em que o reverendo abria a caixa de couro branco e bradava:

— Marcos diz no capítulo 16, versículos 17 e 18: os que cre-
em pegarao em serpentes!

A seguir Logan tirava cuidadosamente da caixa algumas co-
bras-corais e as oferecia a Cacilda e aos membros mais antigos 
e fervorosos da congregação, que as levantavam e as incitavam, 
deixando-se picar nos braços, tórax e abdômen. Os fiéis que 
não manipulavam as serpentes ficavam eufóricos, aplaudindo. 
Uns entravam em transe e se jogavam no chão. Outros chora-
vam e gritavam histericamente. 

O ritual durava alguns minutos. Podia ocorrer mais de uma 
vez por noite. Dependia menos do grau de excitação da assem-
bleia do que do humor do reverendo. Algumas vezes, Logan 
mudava radicalmente o ritmo do culto. Cessavam os cânticos, 
os louvores e a manipulação de serpentes, começavam longos 
sermões e exortações em um português cheio de erros, carrega-
do de sotaque americano. 

Nessas ocasiões, o reverendo explicava que Deus tinha um 
grande plano, um plano majestoso para o sertão dos Inhamuns. 
Assim como a terra árida da Palestina fora o lugar escolhido por 
Deus para o nascimento de Jesus, o retorno do Senhor se daria 
na região mais seca do Ceará, segundo revelação que havia re-
cebido. Seu papel, ali, era ser um novo João Batista: preparar 
o terreno para a volta do Messias. E não descansaria enquanto 
não visse aquele sertão coalhado de crentes salvos, para alegria 
e glória de Jesus em sua volta.

Mandava, então, os fiéis confessarem seus pecados em voz 
alta, chamava uns e outros de covardes por não terem ainda 
convencido os familiares a se converterem, batia com força no 
púlpito e humilhava os que não traziam consigo um exemplar 
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da Bíblia. Por fim, insultava e ameaçava com expulsão os que 
atrasavam o dízimo.

Muitos dos que não frequentavam a congregação, os perdi-
dos, como Logan os chamava, colocavam cadeiras na calçada 
de suas casas e ficavam proseando até por volta das nove da 
noite, falando bem ou mal uns dos outros, contando anedotas, 
espalhando boatos, fofocando e rindo das tolices do cotidiano, 
enquanto a criançada brincava na pracinha, completamente 
indiferente ao culto dos crentes salvos. 

Um dia, o reverendo estava para iniciar o ritual de manipula-
ção de serpentes, quando foi surpreendido pela voz esganiçada das 
crianças cantando em uníssono “Olha pro céu”, de Luiz Gonzaga. 
Num rompante, deixou o púlpito e saiu correndo em direção à 
pracinha com uma cobra na mão para presenciar, enfurecido e 
estupefato, a meninada de Mocozal ensaiando uma quadrilha ju-
nina sob a serelepe regência de Benigna, sobrinha de Cacilda. 

Benigna gritou amedrontada, saiu em disparada e entrou na 
casa da tia. Coração a mil, foi para a cozinha, pegou um ca-
neco e enfiou no pote, tirando de dentro uma água barrenta. 
Tomou tudo de um gole só; era a forma que encontrava para 
aliviar a ansiedade. Ainda ofegante, viu Logan entrar com a 
cobra em suas mãos. 

— Você pode explicar o que era aquilo em pracinha? — per-
guntou o reverendo, colérico, com seu português carregado. 

— A gente estava ensaiando uma música pra cantar na qua-
drilha de São João — respondeu Benigna, encolhendo-se con-
tra a parede, segurando o caneco vazio contra o rosto, visivel-
mente aterrorizada com a serpente. 

— Quadrilha? Crente nao dança e nao canta música de 
mundo, Benigna!

Nisso, Cacilda abriu a porta e entrou em casa com a caixa de 
couro branco nas mãos, indo em direção ao reverendo. 
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Logan abriu a caixa e guardou a serpente dentro com cuidado. 
Com a cobra contida em seu abrigo e fora de alcance, 

Benigna sentiu-se segura o suficiente para desafiar o reverendo:
— Pois então eu não quero me converter, não quero ser cren-

te salva! — disse, colocando o caneco de volta na bandeja, de 
forma resoluta. 

Com seu porte de homenzarrão, Logan impôs sua presença 
espaçosa e ameaçadora diante da menina. Benigna fechou os 
olhos e acocorou-se.

— Quer dizer que nao quer ser crente? Prefere queimar em 
fogo do inferno?

Espremida contra a parede, Benigna tapou os ouvidos e aper-
tou os olhos já cerrados. 

O pastor virou-se para Cacilda em tom de reprovação. Cacilda 
aquiesceu com um muxoxo. Logan afastou-se de Benigna, pegou 
a caixa com as cobras e saiu, batendo a porta da casa com força.

Cacilda respirou fundo, caminhou até Benigna e a puxou 
pela orelha esquerda.

— Você sabe o que merece, não sabe, sinha cabrita?
Benigna levantou-se, fazendo uma careta de dor, e pediu cle-

mência:
— Palmada não, tia! Vovó pediu pra senhora não bater mais 

em mim. A senhora prometeu que não ia mais bater em mim.
— Eu não vou lhe dar palmada, nem chinelada, nem co-

corote, nem nada, sua caboclinha espilicute. Sabe o que vou 
fazer?

Cacilda caminhou até a mesa onde ficava um rádio em caixa 
de imbuia, presente de seu falecido esposo. Abriu um com-
partimento e retirou quatro pilhas grandes, exibindo-as para a 
sobrinha como um troféu.

— De hoje em diante, não tem mais rádio e não tem mais mú-
sica nessa casa. Você pode não ter mais pai nem mãe, mas tem 
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eu pra dar as ordens. E você não vai brincar quadrilha porque 
eu não quero! Aliás, duvido muito que vá ter quadrilha esse ano.

— Mas todo ano tem. Por que não vai ter esse ano? 
— Porque o reverendo vai acabar com festa mundana aqui 

em Mocozal. 
— Mas e como é que vai ser quando chegar meus quinze 

anos? Todo mundo que faz quinze anos é noiva de quadrilha. 
Lucivanda foi, ano passado.

— Pois ela foi a última noiva, aquela desmiolada. Ano passa-
do ainda teve esse negócio de quadrilha porque tinha menos 
crentes na vila. Agora não. Agora a gente é maioria!  

Naquele ano não teve quadrilha. Nem no ano seguinte. Nem 
no próximo...
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Perdida

O código de conduta dos crentes salvos não permitia que mu-
lher usasse cabelo curto, maquiagem, vestido de alça, calça com-
prida, short e minissaia. E censurava dança e música mundana.

Mesmo não sendo membro do culto, Benigna era obrigada a 
se comportar como tal. 

Quando entrou na adolescência, a menina foi ficando mais 
autoconfiante, mais astuta, mais arteira. Levava Cacilda e o 
reverendo na conversa, fingindo acatar suas determinações 
e obedecer às suas proibições. Continuava, contudo, secreta-
mente, a fazer o que bem entendia. 

Odiando aquelas regras todas, Benigna arranjava um jeito de 
não cumpri-las. Recorria a qualquer artifício: procurava restos 
de batom no lixo, roubava pilhas de rádio da bodega, dobrava e 
segurava a bainha do vestido com um prendedor de roupa, apa-
rava os cabelões com uma faca de cozinha — usava qualquer 
truque que lhe permitisse escapar, por um momento, da tirania 
da tia e do pastor.

Vez por outra, suas danações e artimanhas eram descobertas. 
Aí se dizia arrependida e ficava quieta um tempo. No entanto, 
os hormônios acabavam falando mais alto e, de novo, metia-se 
em encrenca. Como no dia em que Logan e Cacilda encontra-
ram-na seminua, tocando os próprios peitos e se admirando em 
um espelhinho. 

Ao ver a cena, o reverendo arregalou os olhos e Cacilda gritou:
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— Que safadeza é essa? 
Logan abriu a Bíblia e leu em tom severo:
— As obras da carne sao manifestas: imoralidade sexual, im-

pureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ci-
úmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, 
orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os ad-
verti: Aqueles que praticam essas coisas nao herdarao o Reino 
de Deus. Isso é Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21.

Envergonhada diante do flagra, Benigna resolveu tomar uma 
medida drástica: 

— Eu sou uma pecadora, reverendo. Não quero mais ser 
uma perdida. Quero virar crente salva! — disse, aos prantos, 
ajoelhando-se diante do pastor e da tia. 

***

— Onde está Benigna? — perguntou Logan, impaciente, fe-
chando a porta atrás de si. 

— Pegou a bicicleta e escapuliu pra casa de mamãe. Só volta 
amanhã — respondeu Cacilda, cabisbaixa. 

— Mas eu falei que chegava cedo pra conversar com ela so-
bre conversão! 

— Eu avisei pra ela não sair, que o senhor vinha aqui em 
casa antes do culto, mas ela disse que precisava ir ver se estava 
tudo bem com mamãe. Eu ainda disse: Benigna, não vá, você 
já foi ver mamãe ontem. Deixe pra ir amanhã. Mas quando dei 
fé, estava o canto mais limpo. Se eu soubesse tinha secado os 
pneus do diacho da bicicleta.

Logan apertou os lábios e cerrou os punhos, sem conseguir 
conter a raiva e frustração. 

— Pastor, eu acho que Benigna não quer se converter. Aquela 
sonsa está é com enrolação com a gente. A peste disse que ia se 
converter pra calar a boca da gente. Mas pecou de novo.
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— De novo?
— Pecou. Hoje peguei a desinfeliz ouvindo música profana 

no rádio e se rebolando feito uma quenga, dentro do quarto, 
escondida. E ainda por cima estava com uma revista dessas 
que tem retrato de homem e mulher se beijando. Fotonovela, 
é como chama. Coisa mesmo do cão. Deve ter sido aquela per-
dida da Lucivanda que mandou pra ela. Aquela lá foi embora, 
mas não deixa a gente em paz. Deve ter mandado pelo motoris-
ta do ônibus. Piquei a revista em pedacinho. Depois escondi as 
pilhas do rádio. Ela me implorou pra eu não dizer pra o senhor, 
mas eu disse que ia dizer. 

— Que menina impossível — disse o reverendo, acomodan-
do o corpanzil num velho banco de madeira encostado a uma 
parede caiada, onde se via um retrato de casamento pintado à 
mão: a noiva, Cacilda na faixa de vinte e poucos anos, o noivo, 
um senhor de meia-idade. 

— Eu não posso me desfazer do rádio porque é uma precisão. 
A gente de vez em quando tá recebendo aviso pra o povo da vila 
pelo rádio. E não posso mais bater na atrevida, porque prometi 
pra mamãe que ela só apanhava até os catorze. 

— Já tem quinze. Nao pode bater.  
— Mas enquanto ela tiver nas minhas ordens, enquanto mo-

rar comigo, vai seguir a minha lei, que é a lei de Deus! Não vai 
poder dançar, não vai poder cantar música mundana. E nem 
ficar de safadeza. E nem vai se meter com negócio de arrumar 
namorado tão cedo.

— Problema sério, Cacilda. Muito sério. Benigna peca con-
tra o próprio corpo. Comete pecado de impureza. Pecado de 
imoralidade. Está escrito lá em Coríntios. Pecado sexual é mui-
to grave. Em Gálatas, Paulo diz: aqueles que praticam essas 
coisas nao herdarao Reino de Deus. 
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— Eu sei, reverendo, que a vontade de Deus é que a gente 
não atenda os desejos da carne. A gente que é adulto controla o 
corpo. Mas como é que dá pra controlar uma perdida de quin-
ze anos que não segue as leis da Palavra? 

Logan não deu resposta. Cacilda insistiu:
— Como é que a gente vai resolver isso? 
— Você nao tem mais autoridade, Cacilda! Mas eu vou resol-

ver problema de Benigna.
— Resolver como? Ela não vai virar crente salva. Além do 

mais, o senhor nem aqui mora. Vem só pra os cultos e depois 
volta pra Dilermândia. Como é que vai por cabresto nela? 
Benigna vai sempre ser uma perdida obedecendo a Satanás.

— Eu vou dar um jeito dela obedecer a Deus. Deixe comigo. 
A influência de Satanás na vida de Benigna vai acabar.


