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SENSAÇÕES por Sarah Xavier Alves dos Santos 

Bethel 09 Aurora Boreal- Joinville 

 

Era um dia chuvoso, calmo e ao mesmo tempo entediante. Naquele entardecer de domingo, 

lá estava eu, fazendo o que sempre faço em momentos como este, deitada na cama de 

cabeça para baixo, olhando as gotas de água batendo em minha janela. Até que, a 

maçaneta girou, a porta rangeu, e assim se abriu. Tirei rapidamente o olhar da janela e me 

dirigi diretamente a porta. Era minha mãe. Quando olhou para mim, deu-me um leve 

sorrisinho, eu a retribui. Perguntei a ela porque estava ali, parada, me olhando com aquele 

olhar que só as mães têm. Foi aí que sua boca abriu dizendo coisas de mães:  

-’’Dona Sarah, você não tem o texto do Bethel para fazer não!?’’ 

Revirei meu olhar para a parede branca, com uma sensação de preguiça. Em seguida, 

minha mãe voltou a dizer:  

-’’Se você ficar aí deitada sem fazer nada, você vai agora lavar o banheiro!” 

Ao ouvir essa frase, pude perceber que mães tem um poder incrível de tirar a calmaria de 

um domingo tedioso. Pulei da cama e fui até a escrivaninha tentar tirar criatividade do vazio 

da minha cabeça. A caneta já estava em minha mão, encostando a ponta do pedaço branco 

do papel, sem ideias para desenhar letras, palavras ou frases. Minha cabeça estava como 

uma cachoeira de águas escuras, escorrendo no meu tédio, batendo nas pedras de minha 

memória e como um vento, soprava minha criatividade. 

O tempo estava passando, e com isso, já estava encarando o relógio rosa, com seus 

ponteiros amarelados e frágeis passearem entre os números, e ouvindo seu ’’tic-tac’’. O 

barulho do relógio me fazia lembrar a sensação de uma prova difícil, com aquele medo de 

errar, ou simplesmente, não ter mais tempo de terminar as questões mais complexas. 

Recordei do relógio da sala de aula, ele me intrigava, pois o tempo voa, e nunca sabíamos 

quando iria ser seu último “tic-tac”.  

Em questões de segundos voltei a realidade, e novamente me peguei a olhar as gotas 

batendo no vidro da janela, a chuva não tinha parado. A chuva... a chuva me lembrava 

tristeza, me dava a sensação de lágrimas escorrendo pela pele. Mas o barulho da chuva 

me lembrava a sensação de calmaria, com aquele seu cheiro que só sentimos quando cai 

na terra. O barulho da chuva é melodia, é o ritmo da paz.  

Logo olhei meu caderno vermelho, vermelho me lembrava paixão. Acho que a sensação de 

estar apaixonado é a mais única que tem: “ter frio na barriga”, suar pelas mãos, sentir 

nervosismo e principalmente, ter a sensação da pele roseada nas bochechas. Será que 

essa é a sensação da paixão? Mas se for isso, por que a paixão faz a gente suar? Agente 

não correu nenhuma maratona!! E o roseado no rosto? Será que eu exagerei no blush? 
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Em seguida desviei-me para a prateleira de bichinhos-de-pelúcia. Os bichinhos de pelúcia 

me lembravam a infância, com a sensação da magia da imaginação, com um olhar de 

fantasia que só criança tem. 

Perdi a concentração da prateleira, como uma mensagem do celular. A mensagem não era 

importante, por isso a ignorei, porém algo na tela me chamou a atenção. Era meu papel de 

parede, aquilo era uma foto muito peculiar e singela. Era meu Bethel. Com todas aquelas 

meninas sorrindo para o nada com a maior espontaneidade e com olhares tão verdadeiros. 

O Bethel me lembrava amizade, e me traz uma sensação de segurança, felicidade e pureza. 

Ao encarar novamente a foto e realçar cada detalhe que havia ali, cada sorriso, cada 

menina, cada irmã, elas nem sabem o quanto as admiro. Naquele mesmo segundo, fiquei 

com vontade de sentir seus abraços, como em todos os sábados que os recebia. Sentir 

seus abraços era uma sensação tão singela.  

Era para ser um entardecer de domingo tedioso, mas ao lembrar de tudo aquilo, acabou 

sendo um entardecer de domingo maravilhoso.      

 


