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As rezas e curas de Maria Vilgem 

 

Rua Luiz Nogueira, nº 644, Tribo Pitaguary, Monguba, é uma localidade onde a cultura 

é muito rica que se manifesta de diferentes formas. Maria de Oliveira uma senhora de 

49 anos de idade que cursou até a 5º série, é uma referência nessa cultura, pois a mesma 

faz remédios, é rezadeira e ainda encontra tempo para o artesanato. Tudo isso, Maria do 

Vilgem, assim chamado, destaca: 

“Fiz um curso de argila que durou dois meses, aprendi a fazer borboletas, girassol, 

pacas e muitas outras coisas e depois levaram as peças para uma exposição e eu nunca 

mais vi, também fiz um curso de bordados, mas nunca aprendi a fazer crochê”. Fala que 

as crianças aprenderam junto com ela nesse curso e que é importante, porque eles 

mesmos produzem o material do gosto deles. 

Maria do Vilgem também acredita que sua relação com a comunidade acontece também 

porque até hoje trabalha com a reza: “comecei a rezar desde os meus 13 anos. Quando 

as crianças chegam doentes eu curo e quando elas não podem vir eu vou a casa delas. 

Pra rezar eu uso pião, vassourinha e pau de angola e rezo o Pai Nosso e Ave-Maria, 

tudo isso sem cobrar nada”. E destaca: “também faço remédio na garrafa, esse eu 

aprendi sozinha mesmo, Deus me deu o dom. Para o anti-inflamatório eu uso 

malvarisco, corama e chanana. Faço na cozinha, uso panela, colher, concha, quenga e 

peço às pessoas só o açúcar. Pra mim é uma prática religiosa”. 

Todos os feitos de Maria do Vilgem é uma prática de solidariedade e conhecimento que 

ela tem sobre o que pode servir para ajudar, que a retribui com a amizade e pequenos 

agrados. “Tudo isso eu uso pra que as pessoas tenham saúde”. 

 

* Pesquisa realizada em 29 de abril de 2008. Pesquisadores: Aluisio Azevedo (17 anos), 

Beatriz Barros (16 anos) e Nádia Costa (19 anos). Redator: Edson Braz (18 anos). 
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