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PREFÁCIO
MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL

Rayma Lima é uma valiosa presença no painel da poesia feminina, na
internet.
Seus poemas, essencialmente de amor, na sua forma total, nos conduzem a
um mundo lírico e captado nos fragmentos do dia-a-dia. São pequenas
válvulas de uma época, cada vez mais sufocada por sentimentos frágeis e
enganadores.
É preciso revitalizar a poesia, tão carente de beleza autêntica e singela.
A intenção da poeta não é só descrever fatos e emoções vividas por ela, ou
frutos da imaginação. Rayma não é, necessariamente, o eu-lírico, mas este,
é sempre uma voz de mulher, que se levanta diante de sentimentos
desencadeados por toda a sua vida.
Ela atinge seus objetivos, porque são muitos os seus seguidores e as visitas
ao seu site o comprovam. Em seus poemas, o leitor encontra sempre algo
que lhe diga respeito, que toque o seu coração, que conte a sua história,
que sempre
quis falar e não pôde, que já sentiu e não conseguiu
exteriorizar.
Captei em seus poemas um grito singular, de quem conhece todos os tipos
de amor: da mulher por seu homem, da mãe, da avó e da filha amada por
Deus.
Ela escreve para deleite próprio e para você, leitor... escreve por nós.
É uma dádiva tê-la e lê-la, Rayma Lima!

MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL
Professora, poetisa e escritora. Formada em Língua Portuguesa, pós-graduada em Literatura, nasceu e mora no Rio
de Janeiro. Tem impressos: O AMOR É O CAMINHO, CONTOS CRÔNICOS, SONHOS E DEVANEIOS (infanto-juvenil) NO
PALCO DA VIDA e JESUS, REFÚGIO E FORTALEZA, além do biográfico RAÍZES DA FAMÍLIA ZANINI . Participou de 50
antologias de poesias e contos. Está em todas as edições: Os melhores de 2003 e 2004 ...até 2014, da CBJE. A
primeira, fez parte da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, em 2005. Membro efetivo da AVBL e da ABRALI, acadêmica
da A B L de Fortaleza , de Teófilo Otoni e a Lima Barreto, no Rio de Janeiro. Também tem 9 livros eletrônicos e
participação em outros 10. Seu site de poesias é o Coração Bazar Home Page. Escreveu também para a revista
Virtualismo (extinta) e para a AVPB, na seção Refrigério da Alma e para os sites Pense bem. Net e Educar Brasil.
http://www.coracao.bazar.nom.br/

4

COMENTÁRIOS
Raimunda De Sousa Lima (Rayma Lima)

Antes de falar de mim, quero agradecer a uma pessoa que quero bem, que
me surpreendeu ao formatar este E-BOOK , onde leu todos os meus
poemas, e deles retirou alguns que ela acha mais "poéticos" e considerou
como "AS MAIS BELAS POESIAS DE RAYMA LIMA" Rosimeire Leal da Motta,
minha amiga de muitos anos, mesmo que virtual, entre nós existe amizade
o querer bem. Seu presente ficará para eternidade, e meu agradecimento
não tenho como expressar.
Sempre gostei de ler e escrever, sou apaixonada pela leitura e um dos meus
sonhos para depois da aposentadoria era escrever. Sou casada, tenho 4
filhos e 2 netos maravilhosos, onde hoje é a motivação para que eu escreva.
Assim que comecei na Net conheci a Maria José Zanini Tauil, e logo
encontramos a Criszinha do site AMOR, SONHOS & POEMAS, onde existia um
mini site de Poesias e Mensagens onde começamos enviar as nossas
primeiras poesias.
Participei de alguns desafios literários, cirandas, onde ganhei o primeiro
lugar no site da COMUNIDADE MAYTÊ com o poema Mãe x Mães. Em PAIXÃO
E TERNURA, deixei minha marca com alguns poemas no site da Terê, que é
uma pessoa que tenho enorme admiração.
No site RAZÃO DE VIVER, de Rosimeire's Home Page foi onde participei por
mais tempo. Tive o incentivo e a valorização pelo eu poético onde passei a
conhecer o pouco que sei e entender o valor desta arte tão complexa. Talvez
tenha sido a melhor fase pois tinha suporte, tinha alguém que não cansava
de trabalhar com a gente. Sou sua fã Rosimeire, pois mesmo passando
algum tempo sem seu site no ar, agora volta com força total. Em 2003
participei de um concurso com o tema ANO NOVO - AS ESPERANÇAS SE
RENOVAM, onde consegui o primeiro lugar. Foi importante para mim pois
tudo ainda era sonhos e mais sonhos. Houve também uma Coletânea de
vários autores, com o tema PROJETO TURÍSTICO HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO, onde retratava o Brasil, através da poesia, com 4 volumes.
Tenho um livro virtual, FRAGMENTOS DE MIM, com apresentação de Maria
Inês Simões.
Em 2005 foi criado o meu site. VIDA É MAIOR HOME PAGE
(http://www.vida.amor.nom.br), pela Criszinha e o Águia Real. Ela por
problemas de saúde teve de afastar, mas o meu querido webdesigner Águia
Real, cuida com maior zelo, carinho e amor deste pequeno espaço que amo
tanto e faz parte da minha vida.
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Obrigada Águia Real, pela amizade, pelo socorro de vez e sempre e por ser
esta pessoa carismática e tão prontamente a nos atender.
Também em 2005 comecei a participar do site do Sr. Carlos Roberto
Lemberg, WEBSITE CARLOS ROBERTO LEMBERG, enviando mensalmente
poesias para aquele pequeno-grande espaço de só carinho, amor,
dedicação, retratado nos poemas de vários autores que também participam.
Obrigada Sr. Carlos tenho orgulho de participar do seu querido espaço.
Maria Jozé Zanini Tauil, estamos nesta caminhada, com lutas, sorrisos,
lágrimas e esperanças vamos seguindo nosso caminho. Nossa amizade
amiga, será eterna com certeza. Quero lhe agradecer sua contribuição pela
apresentação dos textos do E-book. Palavras... e que palavras amiga. Já
disse que sou chorona e com este calor mal enxergo as teclas. Que Deus lhe
abençoe sempre.
Vocês todos moram no meu coração, estou feliz com tudo que tenho
ganhado de vocês.
A poesia que mais me idêntico neste E-Book é "ESPELHO MEU".
Após ler este e-book, deixe seu comentário no meu Livro de Visitas, clicando
neste link:
LIVRO DE VISITAS - http://www.vida.amor.nom.br/afbook/

Raimunda De Sousa Lima
(Rayma Lima)
http://www.vida.amor.nom.br/
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POESIAS
Rayma Lima

POESIAS
Rayma Lima
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• A BUSCA
Rayma Lima

Caminhava lentamente,
num vazio da imensidão,
mas quem eu procurava
sabia que não iria encontrar.
Em cada rosto eu buscava
em cada olhar parecia que lhe encontrava
mas você jamais poderia,
me encontrar.
A busca é contínua,
resolvo lhe procurar
olho nas pessoas
e só estranhos há
Sempre buscamos algo,
talvez felicidade, paz, amor, alma gêmea
e eu busco sempre você,
mas sei que não vou encontrar.
Coração, inquieto, choroso.
Dói de saudade com ardor.
Porque falta você
para unir este amor.
A busca continua,
um dia... quem sabe...
Nos jardins ou avenidas
iremos nos encontrar...
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• AMAR VOCÊ
Rayma Lima

Amar você é sentir a cada instante,
a paz, alegria, serenidade...
É perceber a grandeza que existe
neste sentimento que nos aproxima sempre mais.
Sentir amada por você
é dispensável as palavras,
pois os gestos dizem mais...
Amar você é traduzido pelo olhar
pois há um brilho intenso
que ninguém jamais entenderá.
É ter vontade de sorrir, brincar, correr
sentir a chuva fina no rosto
a carícia do vento e,
o coração palpitar.
Amar você, é simplesmente amar...
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• AMOR À PRIMEIRA VISTA
Rayma Lima

Sonho ou realidade?
Muitas vezes, quando miramos
alguém olhos nos olhos,
sentimos um certo magnetismo
ou atração que logo passamos a definir:
É O AMOR.
Talvez exista, depende de cada um.
Talvez exista, depende do destino.
E quem sabe pode ser um amor
duradouro!
Só quem viveu o encontro do olhar
soube entender sua dimensão,
porque foi a primeira vista
que um grande amor nasceu!
É como diz um velho ditado:
"Nunca te vi e sempre te amei"
Nós podemos dizer; assim que nos vimos
sentimos a força do amor, da compreensão
e o início de uma longa vida a dois.
Foi tão maravilhoso aprender a lhe amar,
que será difícil e talvez impossível
aprender a esquecer você.
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• CHUVA!
PODER DE ENCANTO E DESTRUIÇÃO!
Rayma Lima

Como é aconchegante ao nosso coração,
sentir a chuva no telhado!
Aquele barulho suave e refrescante
onde conseguimos dormir suavemente...
Chuva! Destruição!
Casas desabando,
mortes eminentes
dor sem limite.
Calor humano,
a chuva aproxima as pessoas
une corações,
traz bocejo a uma criança.
Tempestade! Tudo destrói,
leva a morte e desespero
a quem pouco tinha
e tudo perdeu...
A chuva no telhado
deveria ser cantiga de ninar
mas como posso ser feliz
pois nem todos podem se igualar.
E o meu irmão? Sem teto, sem abrigo...
sentindo o vento frio no corpo
e a água arrastando e destruindo
talvez até sua dignidade humana.
Chuva! Abençoada por Deus,
e como precisamos dela!
Mas, urgentemente devemos
conservar amar e preservar a natureza!
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• DEUS
Rayma Lima

DEUS existe, porque nós existimos e
fomos feito à sua imagem e semelhança...
Existe porque se evidencia no amor, no perdão,
na criação da natureza, enfim na vida.
Nós, animais racionais, somos quem mais
O ofende através de nossos pecados e omissões,
e mesmo sabendo que SEU FILHO
nos foi enviado para sofrer e morrer por nós,
continuamos a MALTRATÁ-LO através
da violência, guerra e falta de amor entre os humanos.
Aos irracionais deu a beleza de viver independente.
Cada espécie luta pela sua própria sobrevivência.
Olhai para as aves do céu, que não semeiam,
nem ceifam, mas são alimentados pelo PAI.
O beija-flor além de nos encantar com
sua beleza utiliza o néctar das flores como
alimento para continuar vivendo...
Enfim, a natureza, com seus rios mares,
florestas, flores e todo encantamento
é o nosso DEUS que está presente.
Quando oramos o PAI NOSSO, oração ensinada por ELE
pedimos para perdoar nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos têm ofendido...
Será que perdoamos de coração aqueles
que nos maltrata e ofende?
A maior prova do SEU AMOR é o perdão.
Se todos parássemos para pensar em DEUS,
e em tudo que ele faz, o mundo seria melhor.
DEUS existe e mora no meu coração...
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• DIZ...QUE ME AMA
Rayma Lima

Hoje deixei a razão
e segui o desejo do meu coração
queria ouvir sua voz
Então liguei...
Ouvi somente os monossílabos e dissílabos,
mas foram suficientes para aliviar a dor da saudade,
como também um bálsamo para o coração.
Ouvir você, foi reviver o passado.
Um passado de felicidade
Um passado impossível
mas que se foi
e só ficou a saudade.
Só que esta saudade
permanecerá para sempre.
Mas eu queria apenas ouvir
além de sua voz, a frase:
"Ainda amo você"
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• DOR X LÁGRIMAS
CAMINHAM JUNTAS
Rayma Lima

A dor, as lágrimas e os sofrimentos existem
desde a criação do homem.
Dor pode significar algum tormento
no corpo ou na alma,
depende de sua extensão se somos capazes
de suportá-las ou não.
O fato é que fazem parte de nossa vida
a partir do nascimento.
A dor existe em todas fases que passamos,
desde a inquisição, no instante cruel da guerra
e da perseguição, no ódio que muitas vezes alimentamos,
na solidão, ou na perda de um ente querido;
quando as esperanças se esvaem...
As lágrimas acompanham a dor,
é uma maneira talvez de demonstrar todo sofrimento.
Lágrimas por ter perdido um amor e nada conseguir fazer
para afastar a dor marcante, que nunca ameniza.
Há muitos com os olhos secos
de quem esgotou todo o pranto.
Há muitos corpos doloridos e pés feridos
de quem já trilhou vários caminhos,
descalço e a pé, com o sol forte no rosto,
como um andarilho, sem saber o rumo certo pois,
as lágrimas brotam novamente.
CRISTO superou a dor física e moral,
a humilhação e todo sofrimento,
sem sequer derramar uma lágrima,
pois sabia que era por amor a nós.
Porém, talvez levados pelas nossas fraquezas
não suportamos a dor, e com ela,
vem as lágrimas e o desespero.
Assim é a humanidade...
Conseguiremos mudar alguma coisa? Acho que não
E entre dores e lágrimas o tempo vai passando...
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• E O AMOR ACONTECEU
Rayma Lima

Chegou de mansinho...
esperou o tempo passar,
aos poucos foi me cativando
e no meu coração quis ficar.
Amor, palavra pequena
que o mundo transformou,
felizes ficam os corações,
quando este sentimento comandou.
E o amor aconteceu...
quando eu já não mais esperava
veio como uma magia
e apossou de todo meu ser.
Percebi porque, os dias ficaram lindos,
a perceber pelo brilho do sol , das estrelas,
da natureza colorida
e o palpitar diferente do meu coração.
Quando o amor aconteceu...
simplesmente estava em mim,
como, quanto e onde não importa,
mas sim amar sempre com carinho e doação.
Hoje é um dia único, não será repetido.
Portanto recebo este amor com carinho,
pois ele chegou para ficar;
não posso deixá-lo passar.
Com os olhos do meu coração vejo o seu
Que aos pouco de mansinho,
meu coração alcançou,
e feliz estou.
É por isso que lhe falo
o amor aconteceu,
este amor meu, calmo e tranquilo,
viverá, sempre, até o fim de nossos dias.
Pois você correu
todos os riscos do mundo
para estar vivo,
e isto faz a diferença!
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• ESPELHO MEU
Rayma Lima

Reflexo de minha alma, outro eu...
Ouve sem criticar.
Não aprendeu a falar...
Quando criança já tinha você
era meu brinquedinho...
Fazia careta, sorria, chorava
e você só me imitava...
Adolescentes? Amigos confidentes?
Ficava feliz, parecia que você sorria...
Não elogiava, mas queria dizer que
era eu a mais bela todos os dias...
O tempo passou... continuamos juntos.
Quase não nos miramos...
Mas quando acontece, uma lágrima cai...
Você segura e continua o mesmo
pois quem mudou fui eu...
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• FAMÍLIA - DOM DE DEUS
Rayma Lima

No início era somente você.
Paralelamente, eu também existia.
Assim como as águas dos rios
se encontram com o mar,
também um dia iríamos nos encontrar.
E neste encontro sentimos que
a partir daquele momento
nosso destino
estaria unido.
Hoje, somos nós. Uma família.
Deus nos uniu e nos deu a missão
de sermos pais,
educadores e amigos.
Nossos filhos, nossa família.
Procuramos dar a eles os ensinamentos
que recebemos para que
sejam dignos de si mesmos.
Agradecemos a Deus, a vida e
a responsabilidade que nos foi dada
para constituir nossa família.
VOCÊ e EU, agora NÓS.
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• MÃE X MÃES
Rayma Lima

Mãe, amor, doação, compreensão, carinho...
Mãe, menina moça, imatura, despreparada para a vida.
Mãe, jovem, mulher, não importa as circunstancias
e sim a pronúncia mais usada em todos os lábios MÃE.
Mãe que carrega seu filho no colo,
mesmo chorando, pois falta o leite, alimento principal
mas tem que enfrentar tudo e a todos
para defender e proteger sua cria.
Mãe que precisa sair para o trabalho,
e deixa seus filhos em mãos desconhecidas,
pois precisa do alimento, do sustento, para ambos,
Mãe heroína.
Mãe que quase não dorme quando o filho adoece,
querendo trazer para si toda dor que ele sente,
mãe protetora que embala o filho cantando,
até que ele adormeça...
Mãe e Mães que tem seus filhos queridos
e hoje veem o resultado de seu fruto.
Também sofreu, também lutou,
mas sempre foi mãe e deu muito amor.
Mãe velhinha, que depende dos filhos,
porque na sua idade já não sobrevive só.
Cabeça branquinha, rosto marcado pelo tempo
mas muito amada, pois só amor soube dar...
Neste dia que é todo seu
Queremos agradecer a Deus por ter você,
Não importa a idade ou condição de vida,
O importante é dizer "Mamãe amamos você".
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• MÁGOA
Rayma Lima

A mágoa é um dos piores sentimentos,
pois destrói o que de bom existe
em nossos corações,
com isto o sofrimento é permanente.
Se alguém lhe magoar,
procure entender, procure perdoar,
pois são dois corações que sofrem
mas talvez com um diálogo, a mágoa passará.
Da mágoa surge o desprezo,
do desprezo o desamor.
Deus não deixou o ódio como razão,
então só o amor faz bem ao coração.
Às vezes ficamos cegos
e só enxergamos o que queremos ver.
Vamos trocar a mágoa pelo perdão.
Que tal um sorriso, ou um aperto de mão.
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• NATUREZA
Rayma Lima

Natureza, presença de Deus!
Encanto ímpar, onde tudo que
nela habita é belo.
Rios, mares, beleza indefinível,
Montanhas florestas,
preservação da vida.
Sol, lua, estrelas,
conjuntos de astros,
criados por Deus,
que é a prova maior de sua existência.
A natureza agora mudou de cor,
Suas flores se destacam em beleza deslumbrante,
é primavera!
Sentimos a natureza,
através de pequenas coisas,
vendo a nascente de um rio, a flor desabrochando,
e a chuva caindo de mansinho...
Enfim, sentir a natureza é ter a certeza
que Deus existe
e está presente
em tudo que nos dá.
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• O CHORO DO RIO
Rayma Lima

Rio também chora, já pensou nisso?
As águas são tantas que é quase impossível entender.
Só quem sofre, quem sente as lágrimas no rosto...
Percebe naquela imensidão de água a existência de lágrimas.
Quantos de nós sentados em um ponto qualquer perto do rio
passamos a observar o infinito,
mergulhados em nossos problemas.
Nem sempre olhamos para a corredeira.
Nem sempre percebemos seu choro!
O rio chora, por sua poluição, pelo desprezo humano.
Como ele gostaria de apresentar limpo e lindo para nós!
No entanto, existe a maldade que acaba
com sua importância e beleza!
São detritos, raízes, folhas, animais mortos,
que desfilam em nossa frente
Porém uma pequena e fina faixa de água o acompanha
São suas lágrimas, suplicando, CUIDEM DE MIM!
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• O TEMPO PASSA - TUDO MUDA
Rayma Lima

Crianças mimadas, aduladas,
recebem carinho de todos,
mais tarde começa a rebeldia
quer o que não pode, aí vem o choro, as lágrimas...
O tempo vai passando,
essa criança já não aceita conselhos,
pensa que somente ela tem razão.
Adolescência, fase difícil,
incompreensão, incompatibilidade,
querem ser donos de si, e os outros não existem.
Já não gosta de estudar, só nos amigos tem fé,
seus pais amargurados tentam compreender,
pedindo a Deus através da oração...
para que tudo possa mudar.
Enfim, o milagre acontece.
O adolescente amadurece, é adulto.
tudo muda, só a alegria reina no lar,
pois tem família e filhos para educar.
De tudo isso, uma reflexão:
Quantos adolescentes vivem este conflito, sem regenerar...
Quantos entram no mundo da droga e do crime...
Só a compreensão e o carinho dos pais, desde cedo,
é capaz de fazer alguém mudar!

22

• PASSADO E FUTURO
Rayma Lima

O passado foi uma fase bonita
que marcou muito nossa vida.
Mas, para que lamentar o que passou?
Deixe que ele viva somente de lembrança.
No passado, eu era aquela criança,
cheia de sonhos e ilusões, mas era feliz.
Não imaginava que a vida passava
e com ela mudanças viriam.
E o que resta é apenas recordar o que passou.
E o futuro? Como será? Só Deus sabe!
Planejamos paz, felicidade amor verdadeiro,
porém não sabemos o que virá.
O futuro só a Deus pertence.
O que tiver de ser será,
e isto ninguém poderá mudar.
Queremos um futuro promissor, sucesso,
riqueza, amor e estabilidade.
Mas será que plantamos o bem
para termos uma boa colheita?
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• PASSAR DO TEMPO
Rayma Lima

As horas passam, os minutos, segundos...
E eu aqui estou,
fixando nesta telinha
a espera não sei de que.
Porém o pensamento longe está.
Devaneio, estou em outra dimensão.
Não penso em nada.
Não tenho nada para pensar!
Enquanto isso chega o amanhecer,
logo o sol desponta,
e eu inerte, distante de tudo.
Sem um motivo para sonhar.
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• PASSAR PELA VIDA
Rayma Lima

Somos aprendizes da vida
precisamos nos equilibrar,
porque tudo aqui é passageiro
Viemos, mas não para ficar!
Como é belo o nascimento!
Ouvir o choro de uma criança.
Onde era silêncio, há agora uma nova vida,
destinada a tudo modificar!
Viver, chorar, sorrir, ser feliz...
É uma luta constante
por mais sofrimento que existe
queremos sempre com a vida ficar.
E assim vamos em busca dos nossos sonhos.
Encontramos o amor e dele fazemos nosso lar.
Tudo vai se renovando, novas crianças nascendo,
E nós sentimos, a vida passar.
Caminhamos lado a lado, querendo voltar
mas o passado não mais virá.
O tempo passa
E um dia iremos passar!
Esta é a Lei da Vida:
Nascer, Viver e Morrer...
Só pedimos ao nosso PAI
Que morrer seja como nascer!!!
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• PENSAR EM VOCÊ
Rayma Lima

Pensar em você me faz feliz,
sinto que meu olhar foge da realidade
como também navego no pensamento
e me vejo junto a você.
Pensar em você é mandar a tristeza embora.
Não percebo o tempo passar.
Não sei se sou jovem ou adulta.
Somente sinto o pulsar feliz do meu coração.
O pensamento nos leva a lugares
onde só ele consegue chegar.
E o que penso me faz sentir leve
pois consigo aos poucos
em seu coração chegar.
Se pudesse ficaria, horas, dias, anos...
Somente pensando em você.
Pois assim não sofreria tanto
e a realidade da vida
é tentar esquecer...
Pensar em você
Amar você, ter você
Quisera...
Mas só posso sonhar...
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• PEQUEI, SENHOR
Rayma Lima

Por omissão, egoísmo,
falta de caridade,
desamor, hipocrisia.
Mas preciso do seu perdão.
Pequei, por incompreensão
desprezo, ignorância,
não soube ouvir meu irmão.
Nada disto tocou meu coração.
Pequei por maldade,
por pensar só em mim
e não sorrir aos outros com emoção.
Por isso tudo Senhor, peço perdão.
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• POESIA, ENCANTO DA ALMA
Rayma Lima

Deus é o verdadeiro Arquiteto do Universo,
o grande Engenheiro do Mundo,
e deu a cada um de nós
o poder de sermos obreiros também.
Há um pouco de Arquitetura,
distribuídas entre os povos, que Deus outorgou
e em cada tarefa cumprida
planta-se a esperança.
Assim como existem médicos, educadores,
empregados e várias outras atribuições,
há também o Ser Poeta
que é parte integrante da construção da vida
e civilização do mundo.
Existe na poesia um encanto peculiar...
no poeta uma certa ansiedade
em conseguir através das palavras
emocionar e atingir a sensibilidade de quem lê.
O poeta, risca, rabisca e a inspiração não vem,
novamente concentra, risca rabisca,
e uma pequena luz ilumina seu ser.
É a poesia que está brotando em seu coração.
Então a natureza está ali, exposta à sua frente,
as rosas sempre lindas e perfumadas,
os pássaros demonstrando seu ar de beleza,
e as noites iluminadas pelo reflexo da lua e estrelas.
Talvez toda essa beleza
não é percebível a quem não sonha, quem não ama,
mas aqueles que tem no coração a sensibilidade
é capaz de ouvir e entender de flores, estrelas, poesias.
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• PRINCESA ISABEL
Rayma Lima

Obs.:
Princesa Isabel
Cristina Leopoldina
Augusta Micaela
Gabriela Rafaela
Gonzaga, (1.846 1.921) nasceu no
Brasil, filha do
Imperador D. Pedro II
e a Imperatriz Tereza
Cristina Maria de
Bourbon. Devem-se a
princesa os decretos
de naturalização do
estrangeiro no país, o
primeiro
recenseamento do
Império, o
desenvolvimento da
viação férrea, a
solução das questões
dos limites territoriais
e o estabelecimento
das relações
comerciais com
governos vizinhos.
Assinou a Lei Áurea
em 13.05.1888,
acabando assim
com a escravidão do
Brasil, o que lhe valeu
o título de
"Redentora". Quando
foi proclamada a
República do Brasil,
teve que abandonar
o país com toda a
família real.

Isabel, apenas um nome de mulher,
mas a nossa Isabel, a princesa, a Redentora
teve a coragem e benevolência de com poucas palavras
acabar definitivamente com a escravidão
dos negros escravos em nosso país.
Mulher guerreira que aos quarenta e dois anos de idade,
como uma pessoa idônea e determinada,
com seu gesto de igualdade e humanidade
foi capaz de pelo menos tentar
igualar as raças existentes.
Mas afinal, o que aquela princesa fez
para que tal fato acontecesse?
Criou a "LEI ÁUREA", apenas com dois artigos:
"É declarada extinta a escravidão no Brasil" "Ficam revogadas as disposições em contrário".
Nossa princesa determinou a liberdade aos escravos,
os quais na maioria eram tratados como sub-humanos.
Sofriam, choravam, trabalhavam
incessantemente em serviços pesados
sem ter o direito ao menos de expressar sua dor.
Hoje, com mais de um século desse acontecimento
histórico, pergunto a mim mesma:
Será que a escravidão acabou realmente?
Talvez sim mas o racismo, o preconceito existe.
Se fomos criados à imagem e semelhança de DEUS,
por que ainda existe tanta discriminação entre as raças?
Se você princesa, vivesse o hoje entre nós,
o que poderia fazer para acabar
com este preconceito e humilhação?
Deve ser tão triste a rejeição,
o desprezo, a indiferença...
Deus nos deu a vida para vivermos felizes e unidos,
e você princesa fez sua parte.
Compete agora a nós distribuir amor,
compreensão e igualdade entre nós,
filhos do mesmo PAI!
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• QUANDO TE ENCONTREI
Rayma Lima

Quando te encontrei
comecei a viver,
e a entender
a extensão da felicidade.
Quando te encontrei,
estava triste e sozinha, não havia
ninguém capaz de preencher
o vazio do meu coração.
Quando te encontrei,
o amor veio junto,
bastou nossos olhos se encontrarem
para sabermos que seria por muito tempo.
Quando te encontrei
não mais sonhava com a felicidade
mas uma estrelinha no céu me disse,
"consegui unir o amor de dois corações
em um somente."
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• RISCOS E RABISCOS
Rayma Lima

Risco e rabisco...
Onde está a inspiração?
Queria fazer um poema.
Não consigo. Qual a razão?
Meu coração está carente,
falta amor, falta paixão.
Precisa destes sentimentos
Para finalizar a razão.
É tão difícil buscar o pensamento
quando sentimos carência de amor!
Queremos observar a flor; a natureza mudou!
No entanto só existe riscos e rabiscos, somente dor.
Nesta primavera querida,
que encanta e desperta paixão,
quero um amor encontrar,
para trazer de volta minha inspiração.
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• ROSAS, SEMPRE ROSAS
Rayma Lima

Rosas! Este pequeno espaço que ocupas nada significa,
diante do teu encantamento...
Um botão... uma pétala... e logo se transforma
em algo tão sublime demonstrando tua beleza e esplendor.
Rosas estão presentes em tudo,
do nascer ao morrer...
És sempre a mesma, bela e altiva,
mas nossos sentimentos
quem define tua importância e teu poder.
Rosas, pouco duram, mas o perfume que exalam
às vezes, penetram em corações feridos e
amargurados; fazendo-os sentir a existência de Deus.
Em manhãs serenas e puras,
que bela paisagem.
Veja!
As rosas fazem molduras
para toda natureza!
Rosas, vermelhas, brancas, amarelas ou douradas,
não importa a cor, faça alguém feliz hoje,
dando-lhe uma rosa com AMOR!
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• SAUDADE - SONHOS DE INFÂNCIA
Rayma Lima

Saudade dos meus sonhos de infância...
Queria crescer e encontrar um grande amor.
Perpetuei este amor de tal maneira
que vivi esperando ele chegar...
Chegou como eu queria...
mera ilusão pois o sonho pouco durou
aquele sonho tão esperado
em desilusão se transformou...
Hoje busco em todos rostos
o amor que sonhei um dia
mas acho que aqui ele não vive
e que também eu não merecia...
Saudade... continue comigo
pois sentindo-a sei que espero
tirar do meu rosto esta melancolia
e libertar você com alegria.
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• SAUDADE...
Rayma Lima

Saudade, palavra simples e bela,
mas sempre deixa um vazio,
e tristeza em nosso coração.
Às vezes sentimos saudade do passado,
das pessoas que não veremos mais...
como a saudade de voltar à infância...
A saudade que sinto não machuca o coração,
ao contrário, me leva de volta ao passado
e me faz recordar um cantinho preferido.
onde era um mundo só meu.
Minha árvore! Não muito grande,
onde eu costumava me sentar
perto de suas suas raízes.
Quanta saudade daquela arvorezinha
que na primavera cobria o chão de flores!
Das das nossas confidências, de sentir que
ela me ouvia me sentia, e compreendia.
Dos momentos de tristezas quando eu sentava
sob sua sombra e chorava baixinho...
Saudade das alegrias que tive,
onde ela era a primeira a saber!
Enfim, saudade de quando desenhei em seu tronco
dois corações em um só coração.
Saudade, saudade!
Sentimento que não sabemos explicar...
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• UM VAZIO DENTRO DE MIM
Rayma Lima

Há um vazio dentro de mim...
Já é dia mas não sinto o sol, as flores,
o sorriso de uma criança e o som de uma melodia.
Só tristeza.
Há um vazio dentro de mim...
Já é noite mas não sinto a escuridão,
mergulho dentro de mim mesma
não vejo a lua, nem as estrelas cintilantes.
Só solidão.
Há um vazio dentro de mim...
Já é madrugada, mas não consigo dormir.
Nada vejo porque as lágrimas
banham o meu rosto.
Este vazio não me leva a lugar nenhum,
nem a ninguém,
é somente o vazio, tristeza e solidão.
Há um vazio dentro de mim...
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• UMA PALAVRA SOMENTE
Rayma Lima

De uma palavra somente,
nosso consciente
é capaz de fazer uma frase,
e sem perceber escrever versos.
Deus em sua perfeição
dá a cada um certo dom,
cada dom tem sua importância
pois ninguém buscou, Deus nos deu.
Para escrever poesias
não existe escolas, as palavras chegam
e rapidamente
se transformam em versos e poemas.
Não há tempo para correção,
é preciso seguir o instinto da inspiração
para colocar no papel tudo que sente
pois a inspiração é instantânea.
Uns falam de amor, amizade
outros de ódio ou mágoa,
há também os que louvam a Deus,
e somente NELE buscam o bem estar.
Outros já tem a criança como predileção
pois faz parte de um mundo inocente e bom,
o certo é que de uma palavra somente,
podemos tocar no interior de alguém.
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• VELHAS FOTOGRAFIAS
Rayma Lima

Velhas fotografias... lembranças do passado,
amareladas com o tempo,
mas trazem ao nosso coração
somente recordações do que fomos.
Mirando essas fotos, simples papéis,
onde as figuras se destacam
voltamos ao tempo em que nós,
fisicamente, éramos diferentes.
É um misto de tristeza e saudade rever alguém
que hoje não se encontra mais em nosso meio,
e de alegria ver uma criança
que se tornou um adulto.
Quanta diferença, meu DEUS!
Como nos orgulhamos em rever em fotos
que em uma daquelas figuras
lá estávamos, felizes, crianças a sonhar.
Hoje tudo é diferente,
o mundo modernizou,
a tecnologia veio e ficou,
mas as velhas fotografias jamais perderão o valor
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• VIAGEM INTERIOR
Rayma Lima

Quantas vezes tentamos entender a vida...
Por que vivemos, por que choramos, sofremos
ou somos felizes...
Nossa vida é uma incógnita!
Engraçado, esta noite sonhei comigo mesma,
Era algo que vivi na juventude.
Como parecia real! este sonho!
Adolescência, fase primaveril, cheia de sonhos, expectativas,
sorrisos, esperança e amor...
Foi como se o passado estivesse dentro de mim.
Ao acordar senti-me triste, um vazio imenso me levou a chorar.
Por quê? O dia está lindo, estamos na primavera!
As minhas rosas parecem que estão sorrindo para mim, talvez felizes.
Foi então que me lembrei do sonho. Senti saudade,
saudade da minha adolescência, do meu primeiro amor,
do primeiro carinho puro e sem maldade que recebi,
e senti meu coração palpitar de tanta doçura
que havia naquele gesto.
Por que sonhamos? E por que tudo parece tão real?
Talvez o personagem deste sonho eu jamais verei.
Porém, foi tão bonito, e muito gratificante voltar ao passado
mesmo através de um sonho...
Analisando tudo que vi e senti, percebi que foi apenas
algo que passou e não voltará jamais.
Não podemos prender ao passado, devemos caminhar
e tentar fazer felizes as pessoas que nos rodeiam.
Talvez meu subconsciente, quis me chamar atenção para realidade.
Ou tenha sido um sinal de alerta para eu percebesse que as pessoas
as quais convivo, são importantes e precisam do meu amor e carinho.
Este sonho representou para mim como uma
LIÇÃO DE VIDA, que o importante é o hoje,
o amanhã ainda virá.
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• VIDA DE ILUSÃO
Rayma Lima

Muitas vezes me pergunto:
Para que viver?
A vida é uma ilusão,
que muitas vezes é só decepção.
Quantos sonhos desfeitos!
Quanto sofrimento enfrentado!
Nem sempre estamos forte
para enfrentar a realidade.
Eu era feliz e não sabia...
Mas, o que é ser feliz?
E por que eu não sabia?
Esses momentos nostálgicos,
são passageiros...
Muitas vezes precisamos vivê-los
para aprendermos a conhecer melhor a vida...

Após ler este e-book, deixe seu comentário no meu Livro de Visitas, clicando
neste link:
LIVRO DE VISITAS - http://www.vida.amor.nom.br/afbook/
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