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                                                               Em uma  cidade chamada Cedro, 
                                                            localizada    no    Centro-Sul   do 

Ceará, havia três crianças bem 

especiais, não que as outras 

crianças da cidade não fossem, 

mas, Amanda, Socorro e 

Thauan eram peculiares. 

Criados pela  mãe  Greena, essa 



 

família tinha a renda baseada 

na agricultura, ela trazia 

consigo uma herança familiar 

do uso e cultivo de plantas 

medicinais, herança esta vinda 

de uma extensa linhagem. 

Certo dia, as crianças 

voltaram para casa com uma 

novidade. Thauan logo diz: - 

“Mamãe! A escola profissional 

está desenvolvendo um projeto 

para incentivar as pessoas a 

usarem plantas medicinais, os 

perigos de se automedicarem...” 

Socorro passa na frente: - 

“A senhora pode ajudar a 

gente?” 

- “Claro, oxente! Lá na 

garagem tem um livro da família 

peguem, nele contém todas as 

informações sobre as plantas 

medicinais...” 

Os três não esperaram a 

mãe terminar e correram para a 

garagem, assim que chegaram 

reviraram tudo de cabeça para 

baixo, até que Amanda encontra 

uma caixa de madeira bem 

velha com dobraduras e 

fechaduras rústicas cor de ouro. 

Eles   abriram 

cuidadosamente, pois a caixa já 

não era tão nova, depararam 

com dois grandes livros, 

segurando bem, eles folhearam 

minuciosamente folha por folha, 

ficaram encantados com tanto 

conteúdo e conhecimento que 

poderiam tirar daqueles livros e 

levar para a escola. Ao revirar 

as páginas viram de relance um 

brilho esfumaçado escorrer 

pelas páginas dos livros, eles 

observaram, no entanto, não 

deram tanta importância. 

Ansiosamente, 

começaram   a  produzir o 

trabalho escolar  com  tema: 

Cura   Fitoterápica    x 

Medicamentos sem Prescrição. 

Cartazes pelo  chão, canetas 

coloridas,   gizes   de   cera, 

cadernos eos livros que pegaram 

na garagem, tudo esparramado 

pelo chão,   um   verdadeiro 

cenário de produção artística. 



 

O cansaço bateu 

rapidamente, já era noite e 

todos foram para a cama, 

deixando aquele ambiente de 

produção desalinhado com o 

chão da sala e como era de 

costume, Greena sempre 

passava no fim da noite para 

ajeitar toda a bagunça, enrolava 

bem os meninos e olhava para o 

rostinho de cada um, com uma 

paixão demasiada. 

Aquela noite estava 

escura, janelas batendo com o 

vento forte, frio cearense de 16 

graus, céu estrelado, barulhos 

de grilos e gias ao redor da casa, 

uma noite típica. Mas não, era a 

partir daquela noite, que tudo 

iria mudar, eventos de vários 

séculos atrás iriam ascender. 

Na sala onde os materiais 

de trabalho dos meninos 

estavam, surgia uma fumaça 

brilhosa oriunda das páginas e 

ficaria densa e escura, 

passeando pela casa à procura 

de sua origem, entrando em um 

cômodo e outro, essa fumaça 

ficava mais intensa semelhante a 

um ferro próximo a um ímã, 

quando ela chegou ao quarto de 

Greena, a fumaça desfez-se 

sobre suas narinas, sendo 

aspirada naturalmente. 

Greena, mulher negra, 

tem sua pele um brilho 

reluzente, seus olhos vão do 

verde escuro ao perolado, suas 

unhas curtas e arredondadas 

ficam quadradas, seus cabelos 

ficam mais escuros e seu 

inconsciente torna sua memória 

de eras atrás, consciente. O 

desespero toma conta de seu ser, 

ela corre para o calendário e 

percebe que está no ano de 2020, 

seu passado e presente entram 

em choque! 

Na verdade, Greena era 

uma bruxa que viveu na Idade 

Média. Ela trabalhou nesse 

período tentando achar a cura 

para a peste negra com a junção 

das plantas medicinais e magia, 

quando ela achou a cura foi 

levada por uma mantícora que 

impedia que a cura fosse 



 

descoberta. 

Greena foi levada para  

uma espécie de cadeia em outra 

dimensão, onde passou anos e 

anos presa e enlouqueceu com o 

clima diário de clamor latente. 

Após uma série de 

batalhas que duraram séculos, 

uma fada chamada Nilu 

conseguiu tirá-la dessa prisão, 

no ano de 1983, Nilu ocultou os 

poderes de Greena e todas suas 

lembranças nas folhas daqueles 

livros encontrados pelos seus 

filhos. Nilu entregou à Greena 

uma mentalidade juvenil e ela 

foi adotada por uma família de 

Elfos iniciando suas memórias a 

partir daquele momento. 

Greena foi adotada em 

conjunto com Amanda, porém, 

Amanda foi entregue aos 

cuidados de Greena, tornando- 

se sua tutora. 

Com o passar dos anos, 

Amanda seria criada e amada 

como filha, entretanto, Amanda 

era uma Elfa que tinha a missão 

de proteger Greena, Socorro e 

Thauan, estes, seres humanos, 

normais, eram frutos de um 

relacionamento que não deu 

certo, apesar de serem seres 

humanos eles carregavam um 

pouco do DNA mágico da sua 

mãe. 

Já mais calma, Greena 

percebe que seus poderes e sua 

memória estavam retornando, 

ela fica pasma quando consegue 

apagar a luz com a força do seu 

pensamento! 

A noite já estava chegando 

ao fim, era por volta de 

04h30min da manhã e ela já não 

conseguia mais dormir. Logo, 

inicia seus afazeres domésticos, 

preparando o café da manhã. 

Ansiosa e confusa ela 

quebra os ovos, faz o pão 

caseiro, a tapioca e o café ao 

mesmo tempo, talheres e pratos 

levitam pelo ar em sincronia e se 

arrumam na mesa gentilmente. 

O pão é fatiado pela força 

do pensamento, ela ri e dá 

rodopios pela cozinha como se 

tivesse nascido novamente. 



 

As crianças acordam e vão 

para a mesa e ficam sem 

entender a enorme alegria da 

mamãe. 

Socorro diz: 

-“Bom dia, mamãe! Nunca 

te vi tão feliz assim pela manhã.” 

Ela responde: 

- “Oxe, menina! Deixa de 

moage! Eu só acordei feliz.” 

Eles tomam o café da 

manhã e retornam  para 

concluir o trabalho escolar, 

rabiscam, ensaiam, palestram... 

Têm a ideia de fazer uma 

farmácia viva na EP, seria a 

EPFArM, com a dispersação de 

chás na escola, de palestrar no 

bairro e em outras escolas sobre 

os benefícios das plantas 

medicinais e os perigos da 

automedicação... Greena, na 

cozinha, olha para os meninos 

com muito orgulho. O desejo 

daquela mãe é ascendido, uma 

enorme vontade de voltar a 

realizar as suas atividades de 

bruxa curandeira como 

antigamente e agora, a cura 

seria para a COVID-19. 

À tarde, Greena vai a uma 

loja de usados no centro da 

cidade e compra uma grande 

barra de ferro. Algumas pessoas 

não entenderam a finalidade 

dessa compra, o ferro chega à 

sua casa em uma caminhonete 

antiga, ela pede então, para 

colocar a barra no jardim. Em 

poucos minutos, após a partida 

dos entregadores, ela eleva a 

barra de ferro transformando-a 

em um grande tacho, Greena 

segue para sua lavoura e colhe 

ervas e raízes medicinais, dando 

início à sua atividade de 

curandeira. 

Por volta de duas horas de 

trabalho, ela já havia produzido 

2.020 garrafas de preparados 

medicinais para: Alívio de 

cólicas menstruais, cura para 

dores, cura para insônias... 

Intuitivamente, sentia quem 

necessitava da solução, 

seguindo, posteriormente até a 

pessoa adoentada. 



 

Essa mudança no 

cotidiano de Greena e seu 

retorno à antiga Vida 

permitiram que as mantícoras 

retornassem, elas já ouviam 

boatos de uma nova bruxa 

curandeira atuando em Cedro, 

interior do Ceará, século XXI. 

E, arquitetavam um sequestro e 

prisão de Greena. 

O trabalho de Amanda, 

Thauan e Socorro fora 

apresentado e aprovado para 

ser desenvolvido na escola com 

louvor! Com tamanha euforia, 

os meninos correram para 

mostrar a nota 10 e a medalha 

de 1ºlugar à sua mãe. 

Quando chegaram em 

casa, correram ao seu encontro 

para agradecê-la e viram-na 

movimentando panelas, 

alimentos, depósitos pelo ar, na 

cozinha. Eles  ficaram 

estarrecidos e sem entender o 

que estava acontecendo. A mãe 

logo percebeu a presença dos 

seus filhos e tentava agir 

naturalmente. 

Thauan entra na cozinha  

e fala: - “Mamãe como a senhora 

fez isso?” 

Ela, serena, responde: - 

“O quê, filho?” 

Amanda também entra na 

prosa: 

- “A senhora estava 

movimentando coisas pelo ar!” 

Encurralada com as 

perguntas, Greena logo pensa 

em lançar uma magia do 

esquecimento nos meninos, “eles 

ficarão mais seguros”, pensou. 

Ela, então, lança a magia em 

Socorro e Thauan que ficam 

tontos, dão um rodopio e caem 

sentados no chão com um 

sorriso no rosto. Só que Greena 

não sabia que Amanda era uma 

elfa e que era imune à sua 

magia. 

Amanda continua 

perguntando, Greena lança 

novamente uma magia e sem 

entender porque não estava 

surtindo efeito em sua filha mais 

velha, ela conta a verdade. 



- “Minha filha, eu sou uma 

bruxa que estava sem poderes e 

memórias, finalmente consegui 

eles de volta. Voltei a trabalhar 

com minhas plantas medicinais e 

posso ajudar as pessoas com 

meus preparados.” 

Amanda responde: 

- “Então o que a senhora 

fez com Thauan e Socorro? Por 

que não funcionou em mim?” 

- “Filha, acho que você é 

um ser mágico, um elfa, uma 

fada, uma bruxa... Por isso que 

minha magia não funciona em 

você, mas, seus irmãos, eles são 

seres humanos normais.”. 

Amanda ainda confusa, 

tem vontade de ajudar sua mãe 

com o cultivo e preparo de ervas 

medicinais em busca da cura do 

COVID-19 e seus irmãos 

ajudaram também. E, fizeram 

vários remédios naturais, e após 

oito meses, encontraram a 

fórmula naturalmente verde 

para a cura da COVID-19. 

Porém, a mantícora 

chegou à Cedro e estava à 

espreita para sequestrar 

Greena, seus filhos e acabar 

com aquela festa. 

A criatura aguardou 

alguns dias e então, no dia 13 de 

Dezembro de 2020, enquanto 

Greena colhia ervas em sua 

plantação, ela a raptou, 

desvencilhou-se de seus feitiços e 

a transportou para a mesma 

prisão em que estivera séculos 

atrás. Deixou-a lá, trancada e 

retornou ao Cedro, sem antes 

avisar à Greena: “-Buscarei 

agora, seus filhos, os separarei e 

você nunca mais os verá, Socorro 

irá para o Deserto de Danakil na 

Eritreia, Thauan para o Vale da 

Morte, em Kamchatka, e à 

Amanda, a Elfa que lhe 

„protegia‟... Ah! Ela terá um 

lugar reservado no Lago Natron, 

Tanzânia!” Gargalhada 

horripilante. 

“- Nãaaaooooo! Deixe 

meus filhos em paz! Você já 

conseguiu o que queria! Esqueça 

meus filhos! Nãaooooo!!! 

Nãaaooo!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A mantícora saiu sem 

olhar para trás e gargalhando 

cada vez mais alto. 

Enquanto isso, Nilu soube 

por boatos da prisão de Greena. 

Ela entrou em contato com seu 

amigo Grifo e este iniciou o 

plano de resgate. 

Nilu e Grifo foram 

proteger os filhos de Greena que 

voltavam da EP. Neles, ao 

adentrarem a sala de estar, Nilu 

lançou um encantamento de 

sono e deu certo, apenas 

Amanda continuava consciente 

e espantada. 

“- Quem? Quem? Quem 

são vocês? O que fazem aqui na 

minha casa? Cadê minha mãe?” 

Repetia aflita. 

“Ela foi sequestrada, pela 

mesma criatura que a sequestrou 

há vários séculos e, você 

tem a missão de proteger Greena. 

Você é uma elfa, Amanda. Ah! 

Me desculpe, eu me chamo Nilu e 

este é Grifo, viemos aqui para 

salvar você e seus irmãos e para 

resgatar sua mãe. Muito Prazer 

em revê-la.” 

Amanda, ao ouvir toda a 

fala de Nilu desmaiou. 

“Ah! Isso sempre acontece, 

na próxima vez, vou me 

apresentar primeiro. O que acha, 

Grifo?” Disse Nilu. 

“Sim. Vamos acordá-la e 

leva-los a um lugar seguro e 

secreto antes que a mantícora 

apareça.” Retrucou Grifo. 

Eles acordam, Amanda 

mais calma, compreende porquê 

a magia de sua mãe não 

funcionou e segue na velocidade 

da luz com seus novos amigos e 

seus irmãos que ainda estão 

adormecidos para outra 

dimensão, oculta, no vasto 

universo. 

Enquanto isso, a 

mantícora chega à casa de 

Greena, aguarda por alguns 



 

momentos e percebe na sala, as 

mochilas e objetos pessoais das 

crianças, ela fica furiosa e ao 

sair da casa, se depara com o 

Grifo e Nilu. 

- “Então são vocês que 

estão tentando arruinar com meu 

plano? Falou a mantícora. 

- “Ora, ora, Mantícora, 

quanto tempo, hein?! Será que 

você ainda não aprendeu que 

fazer mal aos outros só te trará 

sofrimentos e atrasos de Vida?!” 

Afirmou Grifo. 

-“Isso mesmo! Não vamos 

permitir que você destrua essa 

família e  impeça  Greena de 

anunciar a cura para a Covid e 

salvar várias vidas.” Gritou Nilu. 

Após a fala de Nilu, a 

Mantícora  desferiu   um golpe 

certeiro me Grifo e abocanhou 

Nilu que tentava escapar da 

boca fétida de mantícora. Grifo, 

ergueu-se e rebateu a agressão 

sofrida,  ajudando  Nilu.  Essa 

batalha durou algumas horas, 

mantícora perdeu o compasso e 

desfaleceu-se perante Grifo e 

Nilu. 

A vitória do bem contra o 

mal prevaleceu! Com mantícora 

rendida, eles ultrapassaram as 

dimensões e seguiram à prisão 

em que Greena se encontrava. 

Os carcereiros ao verem a 

situação de mantícora 

desistiram de lutar, abriram os 

portões, soltaram os presos e 

aprisionaram a criatura 

vencida, sob a ordem de Grifo 

de manterem-na presa até o fim 

de seus dias. 

- “Greena, você está livre!” 

Destacou sorridente Nilu. 

- “E, os meus filhos? Onde 

estão? Estão salvos?!” 

- “Sim, Greena. Vamos até 

eles e seguiremos para sua casa. 

Fique tranquila. Tudo acabou 

bem e agora, você poderá viver 

feliz com seus filhos e difundir a 

cura do Covid-19 ao mundo. 

Comentou Grifo orgulhoso. 

Eles seguiram para outra 

dimensão, buscaram os filhos de 

Greena e chegaram à casa da 



 

família em Cedro. Com um 

passe de mágica, Greena e Nilu 

organizaram a casa, da bagunça 

da batalha, recobraram a 

consciência de Amanda e 

explicaram o que aconteceu a 

Thauan e Socorro. 

A despedida chegava 

sutilmente, e com ela, a família 

recebeu dois conselhos, um de 

Nilu e outro de Grifo, 

respectivamente: 

- “Mantenham uma magia 

de ocultação na casa, para que 

ninguém a enxergue e vocês 

permaneçam seguros.” 

- “Façam o bem, por onde 

passarem. Deem o seu melhor 

para tornar o mundo um lugar 

mais propício ao bem de todos os 

seres viventes.” 

Todos se abraçaram, as 

lágrimas rolaram e a gratidão 

reinou no coração de todos os 

presentes. 

- “Até breve!” Todos 

repetiam essa frase de 

despedida. 

Nilu e Grifo seguiram 

para outra dimensão. Greena, 

Amanda, Thauan e Socorro 

iniciaram a disseminação da 

Cura da Covid-19 que foi 

reportada à Fiocruz – Instituto 

Aggeu Magalhães, lá foram 

realizados testes e mais testes de 

comprovação de sua eficácia e 

ela foi aprovada. A cura verde 

se chamava a partir de agora: 

Brasiliare Green Originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim! Fim?! 

ovo começo 

para muitos! 


