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14"Amo ser mulher
Lavadeira, lavar a alma,

torcer o medo, enxugar lágrimas
 

Amo ser mulher
Cozinheira,

Misturar amores, temperar a vida,
alimentar corações

 
Amo ser mulher

Amante,
Nua, suada, suave, selvagem

 
Amo ser mulher

Rodar saia, girar sobre o luar,
dançar, uivar

 
Amo ser mulher
Mãe, avó, filha.

O grito do parto, o amamentar,
o balanço, o eterno laço

 
Amo ser mulher

Curandeira,
A força da feiticeira, que tem sabedoria

que de tudo faz uma magia
 

Amo ser mulher
Feminista,

luto pela liberdade, pela igualdade,
pela manifestação da vontade de cada coração

 
Amo ser mulher

Sou como a lua, sou nova, sou cheia,
cresço e minguo.

Sou mãe, sou menina, anciã, sou bruxa
 

Em uma só, sou a diversidade sagrada da feminilidade.”
 

      Sou mulher, sou poeta, sou bailarina oriental, sou
feminista, sou uma guardiã do círculo filhas da lua, da
fraternidade rainha da floresta. Sou filha, sou neta, sou Raquel
Anwar e tenho a honra de participar do sarau do programa
MULHERE-SE.



          “Sagrado feminino... Ao lado do Deus masculino há uma
Deusa feminina, mãe de Deus! E ela seria a que gera toda a
vida. É quem manifesta. E dessa maneira estamos neste novo
tempo em que necessitamos olhar e reconhecer que isso
existe! Deixar se negá-la, porque todos nós, os seres
humanos vivemos em sua manifestação, que é essa terra.
Sagrado feminino significa ter essa força para honrá-la e viver
com isso. É decidir mudar toda a nossa cultura porque temos
que equilibrar todas as relações, sejam de filosofia, seja este
mundo do aqui com toda a sua natureza, seja com as relações
com os humanos, ou seja com o mundo que está abaixo, que
também tem sido negado pelo "obscuro" ou porque foi
necessário. Agora estamos para voltar a tomar esta força, e é
nisso que estamos trabalhando. Sagrado feminino significa ter
a força de parar a violência contra as mulheres. Sagrado
feminino significa ter a força de parar e ordenar esta
sociedade, de parar a exploração contra a natureza. Defender
nossos filhos, defender a vida! Sagrado feminino significa
coisas concretas e significa uma mudança total nesta
sociedade. Sagrado feminino significa a recuperação do sentir,
dos sentimentos, colocados na mesma balança, em uma
mesma posição que a razão."

15

NARRATIVAS DO PROGRAMA MULHERE-SE SOBRE 
O SAGRADO FEMININO

Mama Andrea Herrera
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          “Irmandade, eu acho que irmandade é quase sinônimo
de sagrado feminino, porque acho que é isso que também o
círculo de mulheres vem trazendo pra despertar na mulher.
Então, somos todas irmãs, estamos todas juntas, e o círculo
de mulheres traz muito essa força da irmandade, desse
companheirismo, desse amor a sua próxima, numa sociedade
em que a gente aprendeu que somos rivais, que temos que
competir entre uma e a outra, e que na verdade não! Que
juntas somos muito mais, que juntas representamos a força
da mãe terra, da avó lua. Então, acredito que o sagrado
feminino ele vem, é.. resgatar e mostrar o real sentido do que
é uma irmandade entre mulheres.” 
                                                                                 

Raquel Anwar
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          “Pra mim tá muito conectado como um resgate de um
estilo de vida mais comunitário, que foi perdido, mas que é a
nossa origem, a origem da cultura humana é viver em
comunidade. 
          E foi de algumas centenas de anos para cá que a gente
começou a se individualizar e cultivar uma vida cada vez mais
separada, fragmentada, pra mim uma manifestação mesmo
da nossa separação, fragmentação da própria natureza.  
          Então, hoje em dia são muito graves as consequências,
porque uma vida individualizada requer muito consumo, ela
requer uma série de gastos para o indivíduo e para a natureza
que são insustentáveis, então retomar o sentido de
comunidade, de pertencimento, o quanto é importante a
gente se irmanar e aprendermos novamente a viver juntos e
como um apoiar o outro, os seus processos, nas suas fases de
vida, as mulheres assim como os homens.”

 
  Jayanatha Devi Dasi
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          “E é interessante quando você fala isso, por que eu
venho participando de grupo, de grupo espiritual, como que é
importante o contato com o outro pra você se trabalhar,
então a gente tem paciência com o outro. Então, estou
impaciente com o outro, eu simplesmente excluo da minha
vida, não tem nada, então vou viver. Eu termino um
relacionamento, eu acabo uma amizade, eu não converso
mais com minha mãe e vivo sozinho... essa dificuldade que
hoje a sociedade tem de aprender com o outro de se lapidar,
de se ver numa comunidade sendo reflexo daquilo ali. Então,
acho que essa coisa também é bem difícil hoje, o ser humano
não tá conseguindo ter tolerância com o erro do outro, muito
menos com si mesmo, sendo extremamente perfeccionista e
exigente consigo mesmo e com o outro.”
                                                                                 

     Raquel Anwar 
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          "Invisibilidade. Isso, acho que nós temos o conceito aqui:
é uma matéria feminista. Então... É... Se trata de deixar de ser
invisíveis. Se trata de reconhecer que tudo o que as mulheres
fazem tem um sentido. Se trata dos trabalhos que nós
mulheres fazemos para a reprodução da vida, sejam
valorizadas, sejam bem sustentadas. Não se trata somente de
colocar em cima as tarefas produtivas, desvalorizando o
reprodutivo. Se trata de reconhecer que nós mulheres
formamos as mães e os pais, quem tem a sorte de estar com
seus filhos. Trata-se de reconhecer que estas mães formam o
corpo do filho, a mente do filho e o coração do filho. Deste
corpo, desta mente e deste coração nascem novos seres
humanos. Isso é o capital de um país: os seres humanos.
Então... Deixar de desconhecer e deixar se invisibilizar. Não
ver, não voltar a valorizar! Temos muitas histórias e bonitas
histórias para começar a visibilizar. Todo tipo de coisa que as
mulheres fazem que se acredita que são naturais, que é assim
que se faz, que as mulheres tem que "cuidar" da casa. Os
maridos, na maior parte da população, não digo no nosso
caso, mas no de algumas... Mas, na maior parte, o marido
sempre diz "Mas você não faz nada!" Lava, planta, cozinha,
necessita de conhecimentos de enfermagem para curar
feridas, tem que cuidar psicologicamente, as suas vizinhas,
seus próprios filhos, o seu próprio marido... E tudo isso
porque não se paga, porque não se reconhece
economicamente, então não vale? Então não serve? Então é
somente uma função do masculino? Essas são as coisas que
vamos integrar dentro do sagrado feminino.

CONTINUA…
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O sagrado feminino cobre todas as dimensões da vida. O
feminino e o masculino. Há que integrar ambos. As mulheres,
no sagrado feminino, não estão trabalhando contra os
homens. Isso tem que saber. Todos os homens, por favor isso
é contra os sistemas mentirosos. Isso sim. É contra a
falsidade, é contra a violência. Isso sim. É contra negar nossa
sacralidade do nosso sangue. Isso sim. Mas nós não estamos
trabalhando contra os homens. Para que a maior parte dos
homens deixem de se sentir ameaçados porque as mulheres
se reúnem! Por favor, não é necessário. As mulheres só se
reúnem para receber a energia da mãe terra, a energia da
Deusa e assim começar a curar suas feridas. Para que não
tenham a necessidade de chegar às suas casas e brigar com
vocês. Para que possa nascer paz. Para que entre as amigas
comece a se pensar em uma cura. Então, isso é o sagrado
feminino também. Isso é necessário de aplaudir por parte dos
homens."

 Mama Andrea Herrera 
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NARRATIVAS DAS AUTORAS SOBRE O
SAGRADO FEMININO

       O Sagrado Feminino para mim é uma dança em plena
harmonia com as energias ou polaridades feminina e
masculina. É o aconchego, o carinho, o acalento de mãe, o
silêncio, a sombra, a noite, mas também é o agir, o fazer, a
ação, o movimento, o dia, o sol, a luz... Tudo em equilíbrio,
tudo em harmonia.
      O Sagrado Feminino é o (re)encontro comigo, com as
minhas emoções, com os meus pensamentos, com a minha
história de vida. É o (re)encontro com as minhas raízes, com
as minhas origens, com a minha história, com as minhas
ancestrais.
          O Sagrado Feminino é a observação da natureza e o fluir
com ela, é o respeito aos seres, é a convivência com homens e
mulheres, ainda que sejam diferentes de mim, mas o Sagrado
Feminino me envolve em uma atmosfera de fraternidade,
comunhão, compreensão e menos julgamento.
O Sagrado Feminino é o retorno para casa.

Daísy Vieira de Araújo
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Sagrado Feminino é um resgate da essência feminina,
independentemente da cor, raça, classe, crença ou mina.
Ele representa uma conexão da mulher com a natureza,

com os seus ciclos e consigo mesma.
 

O Sagrado Feminino ajuda a mulher a explorar sua sexualidade,
aceitar suas emoções e viver com liberdade.

Conhecer ele nos dá empoderamento,
O poder de decisão sobre a própria vida com discernimento.

 
Assim como a lua, as mulheres tem suas fases,

não nos rotulem nem venham como clichês nas frases.
Nós somos cíclicas, estamos em constante mudança,

somos donzelas, feiticeiras, anciãs e mães, compreendam e
não venham com cobrança.

 

Thais Emanuelle da Silva Matias
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     Minha percepção sobre o sagrado feminino é voltar-se
para o interior de si mesma, em um movimento de
autoconhecimento contínuo; é conectar- se ao sagrado que
há em nós e conhecer a força que nos rege e que nos move.
Somos parte neste infinito universo e o universo está em nós.
Somos o espetáculo em vida.

        O sagrado feminino para mim é sinônimo de liberdade,
autenticidade e autoconhecimento. Viver a experiência do
sagrado é se dar a chance de conhecer e redescobrir seu
interior, fazendo com que nós sejamos a nossa própria casa.

        “Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos
sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que
viver é ser livre.”                                            
                                                                       -Simone de Beauvoir
                                  

 Hortência Vírginia Fonseca De Aguiar

Andréia Lourena Trajano
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      Sagrado Feminino é para mim como se o mundo à nossa
volta mudasse, como se algo nos abraçasse. É quando
passamos a nos desligar da nossa rotina, nos interiorizamos, e
buscamos descobrir mais sobre nós, como nos amar
exatamente como somos e a nos olhar como deusas.

“Oh mãe, mãe da natureza
De toda essa beleza
De todo esplendor

Eu me prostro a ti ao louvar o feminino em mim
Ao declarar o meu amor aos céus

Vou retirando aos poucos esse véu”
 

Música Mãe lua de Nicole Salmi

 

          O Sagrado feminino está interligado ao nosso poder de
amor próprio, ao autocuidado, a nossa energia interior, nossa
autoestima, autoconfiança e nosso empoderamento. Ser
mulher é se reconectar consigo mesma, com seus ciclos e com
a natureza!
                                            

Deborah Karine Silva De Lima 

Kalyne Patrícia de Macêdo Rocha
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Ana Luísa Costa Rocha
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    O sagrado feminino representa a essência do que é ser
mulher, é aquilo que nos faz únicas em nossa natureza. O poder
que nossos corpos possuem de gerar vidas é o que rege esse
círculo natural, no qual os seres nascem, crescem, reproduzem e
morrem, sendo alimentados e alimentando a mãe Terra.
      Dentro desse círculo, nós mulheres, possuímos nosso próprio
ciclo interno. Nossos corpos maravilhosos preparam-se a cada
período lunar para receber o dom da vida, e sofrem dores ao
chorar lágrimas de sangue quando não fecundados. 
     Quando fecundados, nossos corpos possuem a capacidade de
sofrerem grandes transformações internas e externas a fim de
salvaguardar um novo ser dentro de nós. Também possuem a
força de trabalhar para trazer à luz a esse ser e alimentá-lo de
nós mesmas. Nesse círculo doamos de nossas vidas para gerar
uma nova vida.
    Ao final passamos por um último ciclo, no qual aos poucos
nossos corpos vão parando de chorar, a fonte da vida seca e o
que nos resta é uma fonte de sabedoria. Sabedoria para guiar
outras mulheres por esse caminho da vida que é dar e receber,
completando nosso círculo eterno da vida.

Débora Goldbarg
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Maiara Fabiany Dantas Silva 



Dailla Glaciely Dantas 
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    O sagrado feminino pra mim é a valorização da
feminilidade, é tratar dos aspectos da mulher ligados com a
natureza, ou seja, o ciclo menstrual, a força da mulher, a
gravidez, além de também trazer ensinamentos sobre os
aspectos dos nossos corpos, da sexualidade, do
autoconhecimento e muito mais. É libertar os nossos
conceitos e amarras passadas e compreender que é bom sim
ser mulher.          

 

           O sagrado feminino me traz uma conexão comigo
mesma, com a natureza e as fases da lua, como também
ensinamentos sobre o ciclo e o autoconhecimento. O sagrado
também contribui com a nossa autoestima e amor próprio,
que não devemos nos prender aos padrões impostos pela
sociedade e devemos nos amar exatamente como somos.                     

 Maria Eduarda Victor Da Silva

 Júlia Teresa Dantas Silva
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      O sagrado feminino vai além de um estilo de vida, é ser
capaz de descobrir o seu poder interior e ter consciência da
força feminina que existe dentro de nós. É aceitar-se do seu
jeito, com todas as fraqueza e limitações, e se amar acima de
tudo. É a partir do sagrado feminino que podemos nos
conhecer verdadeiramente e entender quais são as nossas
necessidades e qualidades, fazendo-se importante realizar um
cuidado e amor próprio.    

 

          O sagrado feminino para mim é o que todas nós temos
em comum, é o que faz bem pra si mesma, para o
crescimento, paz de espírito e harmonia, é uma potência que
transforma o ser, é magia, energia. O sagrado feminino é uma
oportunidade de nos conhecer, ressignificar crenças e
encontrar liberdade, é se conectar com a natureza.

 Loorrana Beatriz Da Silva Flor

Mizaelly Layrane Alves Fonseca



31

     Sagrado Feminino para mim é a simples, misteriosa e
incrível energia feminina que vive em todas as mulheres.
      É essa força de renovação que nos acompanha a cada
ciclo menstrual, a cada ciclo de vida, que nos faz ser capazes
de mudar nosso corpo e parir. Que faz a criatividade sair do
nosso coração e da nossa mente, correr pelas veias e se
difundir por osmose para o exterior, no que quer que
façamos.
      É lembrar da receita que a nossa avó ensinou e reproduzí-
la com tanto carinho.
      É tentar fazer essa mesma receita faltando um ingrediente
ou outro em casa e mudar o original sem ficar ruim, dando
nosso próprio toque, às vezes, sem querer.
    É se aconchegar com cantigas, histórias, abraços, coisas
simples e imprecificáveis, mas que moldam o ser tanto de
homens, quanto de mulheres.
    É lembrar que vivemos em meio à tecnologia, mas que
também somos bichos e parte da natureza e do divino num
todo. O sagrado feminino é tudo, menos egoísmo.

 

Lyllian Ramos da Silva Cruz



 

       Eu cheguei sem conhecer nada sobre o Sagrado
Feminino, totalmente leiga, nunca tinha nem ouvido falar. Até
então, não dava atenção ao meu ciclo corporal, não tinha
consciência da influência dele. 
      Estou aprendendo a aceitar com naturalidade as
mudanças durante o ciclo, aceitar a menstruação com
carinho. Há pouco mais de um mês fui a primeira roda de
conversa, a cada encontro noto que estou despertando a
sensibilidade, ganhando confiança para lidar com meu corpo
e meus sentimentos.

 

       O sagrado feminino é a deusa que existe dentro de cada
mulher e buscar se conectar com ela, que é se encontrar em
si mesma, é uma experiência de autoconhecimento,
empoderamento, crescimento e cura que traz o reencontro
com a feminilidade e com todos os poderes que existem em
ser mulher. Desenvolver o sagrado feminino através do
círculo de mulheres é enriquecedor, por ser um espaço de
partilha livre.

32

Maria Tereza Cruz (Maithe)

 Mariana Antônia de Araújo Silva Medeiros
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Narjara Suerda Silva de Medeiros 



 
O que é o sagrado feminino?
 
        O sagrado feminino é um movimento que proporciona a cura e
libertação para as mulheres, uma vez que a era patriarcal anulou a
energia feminina, ocasionando em rivalidades entre os sexos opostos
nos dias atuais, devido a busca de poderes entre ambos. 
 
       Além disso, esse movimento visa buscar o empoderamento
feminino, onde ela consegue entender as suas fases com compaixão,
amor próprio, respeito, além do seu autoconhecimento mais
profundo e a sua intimidade com suas fases lunares.
 
       Outrossim, convém frisar que no antepassado e até nos dias
atuais, as mulheres sofreram/sofrem opressões, violências físicas,
emocionais e mentais, e muito disso advém da sua tentativa de
empoderamento, uma vez que a sociedade se assusta ao ver uma
mulher dona de si. 
 
      Por esses feitos, o movimento do sagrado feminino torna-se
muito mais importante, para mostrar que a mulher pode ter
autonomia de ir e vir, e estar onde ela quiser, sem ter sua imagem
remetida à vulgaridade. Mostrando, assim, que todas as mulheres são
livres para decidir onde ela deve estar, o que ela quer fazer, com
quem ela quer estar. Por fim, ressalto que o ser mulher é ser sagrada,
independente da sua cultura, crenças e religiões. 
 
Mas pra você, o que é o sagrado feminino?

                                                                                   (MACHADO, 2020)
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Ana Letícia Pessoa Lopes Araújo
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          O Sagrado também está no cuidado, na atenção e no olhar
delicado, do qual nós (todas nós), donas desse feminino,
possuímos perante o mundo e suas artes. Somos os corações
que guiam a passagem e o caminho desta vida. Sendo assim,
posso dizer que me sinto honrada pela capacidade de doar e
provar desse templo de sentimentos.

Luna Medeiros Brito de Araújo
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          O Sagrado Feminino é um caminho de reconexão para a
mulher. É o despertar de um profundo autoconhecimento, é
permitir-se descobertas importantes sobre seu corpo, suas
fases e seu universo interior. O Sagrado Feminino é a potência
que existe na dádiva de ser mãe, filha e avó. Quando a mulher
tem consciência dessa forte energia que ela carrega em sua
essência, eleva sua autoconfiança, sua autoestima e seu
amor-próprio. Os Círculos de Mulheres proporcionam esse
despertar. São espaços em que o Sagrado Feminino é
vivenciado de maneira libertadora, estimulando mulheres
para que juntas possam se fortalecer diante da vida.

Evellyn Katiúska de Medeiros e Silva
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NAVEGUE-SE
 

"Não tenha vergonha do seu corpo
Ele é seu.

Suas curvas 
A textura

A sensação 
Os arrepios 

São seus.
Toque seu corpo

Sinta o calor que vem de dentro 
Toque sem medo 

Acaricie seus cabelos 
Passe os dedos levemente em sua boca

Aperte seus seios 
Entre em você

Se permita sentir.
Quebre o tabu 

Encare o espelho 
Esse é o seu corpo 

Só seu!
Aprenda a tocar 
Aprenda a sentir 

Aprenda a mergulhar em você
Descubra um oceano 

Um infinito 
Descubra o paraíso 

Mas nunca abra mão do seu corpo
Por medo de não se encaixar no corpo de alguém."

 
Helena Ferreira
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