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Músico, compositor, cantor, político, militante, Gilberto Gil
carrega para onde vai todas as suas marcas, todos os seus
perfis. O artista e o homem festejado no Brasil e admirado em
todo o mundo é um sujeito zen, confessional, romântico,
inclinado para a filosofia oriental. Nunca fez psicanálise
porque, como diz, “a própria vida, os filhos, a morte de um
deles, os casamentos, os atalhos e desatalhos, os fazeres e
desfazeres” lhe deram mais paciência com a vida e a
capacidade de tolerar as adversidades. Domina seus demônios
e mantém o equilíbrio meditando ou fazendo ioga e exercícios,
não importa onde esteja.
Suas origens, a consagração como grande músico, os amores,
os dilemas existenciais, o bordado de que é feita sua vida...
tudo está alinhavado nesta biografia, escrita quando Gil já
ultrapassa sete décadas de estrada e fruto do desejo de expor,
pela primeira vez, sua história em detalhes.
É comum dizer que Gil é polivalente. Ele gosta do palco, tem
energia, é extrovertido e comunicativo. Já foi de Luiz Gonzaga aos Beatles, de João Gilberto a Jimi
Hendrix, dos Pífanos de Caruaru ao Tropicalismo. Já gravou Stevie Wonder, Bob Marley, Dorival
Caymmi, Jackson do Pandeiro. Mas também gosta do silêncio, de ficar sozinho, tocando violão em
seu quarto, pensando, olhando para o teto.
A emoção corre solta nas suas veias. Os olhos se enchem d’água com facilidade. “Eu funciono do
pescoço para baixo”, repete. Sua abertura para as coisas do mundo é invejável. Gosta de repetir que
o justo meio está na igual possibilidade dos dois extremos. Compor é condição vital: “Minha música
é minha meditação religiosa, filosófica, existencial e ético-moral”. Gil entrou nos setenta anos mais
calmo, sem grandes ansiedades e, como diz, mais suave na relação com o mundo e no que diz
respeito às ideias, aos pensamentos e sentimentos. “A conformidade conforme a idade.”
Os leitores desta biografia verão que Gil é intenso e tem várias faces. É um mar em movimento, com
todas as correntes, cores, temperaturas, calmarias e tempestades, transparências e escuridão. E,
como ele mesmo diz na canção, todo mar é um.
Regina Zappa
“Gil é um anjo musical.”
— Caetano Veloso
“Muitas vezes, quando Gil fala ou quando está cantando, eu vejo pairando sobre a sua
cabeça incendiada em luz e fogo a pomba do Espírito Santo.”
— Jorge Mautner
“Em Gilberto Gil as transformações do tempo puderam ser lidas em seu corpo como um
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processo de iniciação a olhos nus.”
— José Miguel Wisnik
“As abas largas do seu nariz retilíneo se abrem sempre que algum pensamento tocante lhe
atravessa o espírito. Depois, os olhos se enchem d’água e ele sorri.”
— Fernanda Torres
“‘Existe algum músico mais incrível do que ele?’ Quem fala comigo é Jon Pareles, editor de
música popular do New York Times, e da ‘Encyclopedia of Rock and Roll’, da Rolling Stone,
um dos mais poderosos na crítica musical do planeta.”
— Hermano Vianna
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

9 meses com Maria
http://new.beebok.info/br-1037582709/9-meses-com-maria.html

Nesta bela e poética obra, Pe. Luís Erlin propõe uma novena não de nove dias, como de
costume, mas de nove meses, acompanhando a gestação de Maria dia após dia. Ao longo
das páginas, o autor dá voz a Nossa Senhora e nos convida a gestar...
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Altar Immortals(2)
http://new.beebok.info/br-1457111270/altar-immortals-2.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.
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Flight Before Fury(2)
http://new.beebok.info/br-1457131819/flight-before-fury-2.html

of wandering for ever and the earth again of seed-time, bloom, and the mellow-dropping
harvest. And of the big flowers, the rich flowers, the strange unknown flowers.

[PDF]

Flight Before Fury(3)
http://new.beebok.info/br-1457132269/flight-before-fury-3.html

of wandering for ever and the earth again of seed-time, bloom, and the mellow-dropping
harvest. And of the big flowers, the rich flowers, the strange unknown flowers.

[PDF]

Carefree rivers(3)
http://new.beebok.info/br-1457119026/carefree-rivers-3.html

In the courtyard of the Villa, a young man was in a daze, wondering what he was
thinking. Look at the texture of his clothes is good, the appearance is also pretty, but the
body seems a little thin, giving a feeling of weakness.
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Altar Immortals(1)
http://new.beebok.info/br-1457107628/altar-immortals-1.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.

[PDF]

blue lotus(2)
http://new.beebok.info/br-1457121336/blue-lotus-2.html

The vast land of floods and wilderness, billows rolling, peaks collapsed, the land fell to
the southwest, full of scars, countless creatures were affected, both physical and spiritual
extinction, not into reincarnation. In the middle of the earth, only half of the towering
pillar of heaven still...
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Flight Before Fury(1)
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http://new.beebok.info/br-1457130789/flight-before-fury-1.html

of wandering for ever and the earth again of seed-time, bloom, and the mellow-dropping
harvest. And of the big flowers, the rich flowers, the strange unknown flowers.

[PDF]

Fairy bell(1)
http://new.beebok.info/br-1457126759/fairy-bell-1.html

Since ancient times, how many people have struggled in the world, but can not get
beyond it. How many people have fallen into the world of flashiness, happiness and
material desire, but not their own heart, faint and disgusting, happy and complacent.
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Altar Immortals(3)
http://new.beebok.info/br-1457113148/altar-immortals-3.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.
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Fairy bell(2)
http://new.beebok.info/br-1457132568/fairy-bell-2.html

Since ancient times, how many people have struggled in the world, but can not get
beyond it. How many people have fallen into the world of flashiness, happiness and
material desire, but not their own heart, faint and disgusting, happy and complacent.
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blue lotus(1)
http://new.beebok.info/br-1457120295/blue-lotus-1.html

The vast land of floods and wilderness, billows rolling, peaks collapsed, the land fell to
the southwest, full of scars, countless creatures were affected, both physical and spiritual
extinction, not into reincarnation. In the middle of the earth, only half of the towering
pillar of heaven still...
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