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COMENTÁRIOS
Rosimeire Leal da Motta Piredda

Atesto que li todos os textos da autora RAYMA LIMA e as poesias e frases que se
encontram aqui, fazem parte dos e-books que promovo e, segundo minha visão
poética, são os mais belos textos desta autora. As Mais Belas Inspirações de
RAYMA LIMA.
A melhor maneira de se aprofundar na poesia, de se tornar um excelente poeta,
é se dedicar a ler as poesias dos outros autores. Não se prenda a si mesmo. Leia
poesias de vários autores e à medida que for lendo, aumentará seu entendimento
pela poesia e se tornará capaz de distinguir a essência da poesia e perceber
quando um texto de poesia, não tem nada...
A poesia é algo que tem a ver com a emoção, com sentimentos... se ao ser lida,
não transmite algo de especial, então, acredite, não era verdadeiramente
poesia.
Alguns textos são apenas palavras bonitas, mas falta POESIA. No meu sentir,
quando lemos algo que, toca o nosso coração, é porque a POESIA está presente
em cada linha, tocando em nossa sensibilidade.
Como você lê uma poesia? Ao começar a deslizar os olhos no texto, concentrese com o coração, sinta o que ele está dizendo, o que está sentindo, se o seu
coração permanecer frio, sem nada para dizer, então o que você está lendo, não
é poesia. A poesia tem a ver com a sensibilidade, que entra em contato com
nossa alma e nos deixa encantados com a sua mensagem.
De tanto ler poesias adquiri a habilidade de captar a sensibilidade que há nos
textos. O que ocorre é que as pessoas escrevem com a cabeça, com a mente e
não com o coração (por isso a poesia se torna apenas palavras bonitas). Ao
começar a desenvolver um texto deixe o SEU CORAÇÃO falar, e verá que seus
escritos terão maior sensibilidade, poesia pura. Não escreva apenas por escrever,
respire fundo e concentre-se no tema principal, sinta o que você está
escrevendo, torne real cada linha, ponha o seu coração ali e a beleza do seu
interior virá à tona. Senão você estará desenvolvendo apenas um texto com
palavras bonitas, porém nada poético. O texto torna-se poético quando ao ser
lido, ele mexe com as emoções do leitor. Não é difícil, é questão de pratica. E
SEMPRE É BOM OBSERVAR QUE ALGUMAS PALAVRAS NÃO SÃO POÉTICAS.

Rosimeire Leal da Motta Piredda
Escritora e Poetisa Brasileira
http://www.rosimeiremotta.com.br/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011114436011
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As Mais Belas Inspirações de
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense

A BUSCA
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/abusca/abusca.htm

________________________________________
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...

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

8

DIZ...QUE ME AMA
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/diz/diz.htm

________________________________

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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QUANDO SENTIR SAUDADE
( Rayma Lima )
http://www.crlemberg.com.br/poeta/rayma/quandosentirsaudade.htm

_________________________________________________________
Quando sentir saudade me procure,
caso sinta amor, avise.
Abraça-me com todas as forças,
e sentirá que nunca afastei de você.
O amor é um sentimento ímpar,
não há definição suficiente através de palavras.
Sinto feliz com sua presença,
choro quando existe a ausência.
Quisera que o relógio do tempo
pudesse voltar, anos, e anos...
e que fosse hoje
o nosso primeiro encontro...
Porém nos descobrimos, em tempo tardio,
mas o coração não impede de sonhar.
Não pensemos no amanhã, pois está distante.
Vamos viver apenas o hoje, o agora ...
E quando sentir saudade, me procure,
estarei sempre com você,
mesmo distante,
o nosso amor existirá.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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SAUDADE TANTA...
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/saudadetanta/saudadetanta.htm
____________________________________________________________
Saudade, distância,
dor na alma, sofrimento.
Sentir que nunca mais
Verei quem amei.
Foi necessário a distância,
fui forte, precisei ser.
Mas nos momentos de fragilidade,
esta saudade me faz sofrer.
Jamais teremos olhos nos olhos,
o que fomos ficou no passado.
o difícil não é entender, sim aceitar,
só restou saudade, que parece não findar.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

AMAR VOCÊ
( Rayma Lima )
http://www.crlemberg.com.br/poeta/rayma/amarvoce.htm

________________________________________________
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 )
http://www.vida.amor.nom.br/amor/amor.htm

____________________________________

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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E O AMOR ACONTECEU
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/eoamoraconteceu/eoamoraconteceu.htm

__________________________________________________________
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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PENSAR EM VOCÊ
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/pensarem/voce.htm

________________________________________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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QUANDO TE ENCONTREI
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/quando1/teencontrei.htm

____________________________________________
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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DOR X LÁGRIMAS CAMINHAM JUNTAS
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/dorxlagrimas/dorxlagrimas.htm

________________________________________________
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 as 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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ESPELHO MEU
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/espelhomeu/espelhomeu.htm

_______________________________________________
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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PASSAR DO TEMPO
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/passardotempo/passardotempo.htm
_____________________________________________________

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..
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

UM VAZIO DENTRO DE MIM
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/vazio/vazio.htm

_____________________________________

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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VIAGEM INTERIOR
( Rayma Lima )
http://www.vida.amor.nom.br/interior/interior.htm

_______________________________________

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,
sonhei com 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 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 jamais verei.
Porém, foi tão bonito, e muito gratificante voltar ao passado
mesmo através do 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 perceber 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 )
http://www.vida.amor.nom.br/vida/vida.htm

___________________________________
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...

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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BRASIL... PÁTRIA AMADA, BRASIL
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

_________________________
Terra abençoada por Deus
Brasil do Futebol, do Carnaval
da alegria contagiante
deste gigantesco país.
Esqueçamos por alguns instantes das maldades,
violências, sequestros, fome, miséria...
da Política e dos Políticos, do desemprego,
do analfabetismo, enchentes, tragédias, acidentes...
Vamos apenas preencher o nosso
coração com a beleza que aqui existe
e pensar no valor que tem
o nosso Brasil!
Do futebol ao carnaval, alegria é uma só,
onde todo brasileiro, grita, canta, dança
Enfim, é a cara do nosso Brasil!
Mistura de raças, crenças, cores e clima,
Essa miscigenação que nos une
e nos torna mais irmãos.
Gigante pela própria natureza onde montanhas,
florestas, rios, cachoeiras faz presente.
Cidades, Patrimônio da Humanidade,
eis aí uma verdade.
Brasil das quatro estações, cada uma, plena beleza nos trás.
Calor humano constante, chuva molhando a terra... frequente.
Lindos campos, florestas, bosques, flores
sempre presente na primavera, contente.
Brasil de um céu risonho e límpido,
noites estreladas, Cruzeiro do Sul resplandece.
Amazônia, valorização do ecossistema
preservação da Fauna e Flora existente.
Brasil, criança, quinhentos anos a comemorar
Brasil, país emergente,
pois o primeiro Mundo logo alcançará!
Ó Pátria amada, idolatrada,
BRASIL, BRASIL, BRASIL...
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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ÍNDIOS... CHEGARAM PRIMEIRO
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

_________________________
O Brasil estava descoberto.
Não houve festa, nem fogos de artifícios,
apenas havia um país a mais.
E lá estavam eles, os índios, que sempre ocuparam nossas terras.
Pensavam: Que querem estes estranhos aqui?
Na maioria nômades, habitavam em choupanas
de grande dimensões e variados feitios.
Construídas de bambus, cipós, palhas que são chamadas Ocas.
As ocas agrupadas em pequenos conjuntos chama-se Taba.
Cada oca abriga uma família inteira.
Em sua organização social a tribo é comandada por dois chefes.
Um civil, o Cacique, e um religioso,
o Pajé que também é o médico da tribo e preside casamento.
O índio pode ter mais de uma esposa.
Desde cedo as crianças acompanham aos pais,
as meninas ajudam as mães nos serviços domésticos ,
e os meninos aprendem a nadar, caçar, pescar e fazer novas armas.
Havia guerras constantes entre as tribos pela invasão dos territórios.
Lutavam com arco, flecha e lanças.
Na época do descobrimento havia até cinco mil povos indígenas
com mais de trezentos e cinquenta milhões de índios
Dividiam-se em dois grandes grupos linguísticos:
TUPI que falavam a língua geral e TAPUIA com a língua tupi guarani.
Na obra da pacificação dos índios está o Marechal Rondon,
que lutou pela proteção do índio, levando-lhes coragem,
amor e dedicação.
Com sua ajuda foi criada a FUNAI, cuja finalidade era dar proteção
e liberdade de posse da terra.
O dia do índio é 19 de abril.
Hoje não se sabe o numero existente, pois a extinção foi avassaladora.

Conflitos, fuga para outros países, morte por doenças...
Mesmo assim em quase todos os estados vários grupos
e muitos deles dominam a língua portuguesa.
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Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia:
as tribos Arara, Polikon, Yanomani.
Em alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco:
Kariri, Patachó, Canela, Potiguara, Xukum.
Em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
destacam-se as tribos Guarani, Xavante, Karajás, Tapuia.
Em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo
temos as tribos dos índios Guarani, Kaingan, Tupiniquins.
E em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul:
Guari, Kaingany, Xetá.
Não podemos deixar de destacar que no Tocantins,
temos a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha Do Bananal,
onde existem as civilizações indígenas conhecidas como,
Apinagé, Avá Canoeiro, Karajás, Xerente, Xambioá.
Falar sobre os índios, sua cultura, religião misticismo, agricultura
seria como escrever um livro.
O importante é que agora nosso índio está sendo mais valorizado,
sem alterar sua cultura, e muitos são alfabetizados
e acompanham os acontecimentos atuais.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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ACRE, TERRITÓRIO... HOJE ESTADO DO BRASIL
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

_________________________
Nome pequeno, extensão territorial também.
Porém sua população está em crescimento cultural.
Rio Branco é a sua capital.
Em 1903 passou a território do Brasil.
Região rica em seringueira, castanheira e madeira de lei.
Clima equatorial, quente e úmido,
sendo o verão estação da seca de maio a outubro e
o inverno com chuvas fortes, entre novembro e abril,
onde ocorre o fenômeno das friagens, vindo dos Andes
Vale a pena ressaltar seus teatros, museus,
o conservatório musical que é responsável pela cultura que ali habita.
O artesanato, eventos folclóricos também é parte da tradição.
Nesta pequena cidade, há pontos turísticos importantes:
Praça Eurico Dutra, Palácio Rio Branco, Museu da Borracha,
Horto Florestal, Lago Amapá e Parque ambiental.
É realmente um Estado novo, mas seu desenvolvimento
é bastante significativo nesta Capital.
Com apenas quarenta e dois anos de emancipação,
É um Estado novo, com crescimento promissor.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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XAPURI - PRINCESINHA DO ACRE
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

__________________________
Localizado na região norte do Brasil, sendo o rio Xapuri
afluente do Amazonas.
Suas terras foram fundadas em 1.904 e cresceram
com a produção de castanhas.
O município ficou conhecido internacionalmente pela luta constante
dos povos da floresta, contra a devastação do Amazonas.
Outro fato importante foi o assassinato do sindicalista Chico Mendes,
que foi o maior defensor do meio ambiente em todo o mundo.
A fundação Chico Mendes, entidade sem fins lucrativos
é dirigida pela viúva do sindicalista com o apoio dos seringueiros.
O município leva o nome da tribo que habitava a região,
é considerada a consciência viva da ecologia nacional,
devido à luta de seu povo e de suas riquezas naturais.
Xapuri fica no vale do Acre e possui aproximadamente 12.716 habitantes.

Com apenas 153 km de Rio Branco, tem atrações variáveis,
desde passeios pelos rios, como também visita aos seringais
no meio da mata, onde encontramos praias fluviais e Igarapés.
A praia do Inferno se destaca devido ao numero de acidentes
em grandes embarcações.
O município de Xapuri, terra natal e cenário de lutas
lideradas pelo seringueiro Chico Mendes, é um dos vencedores
do prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo SEBRAE
Em março de 2.001 foi lançado o pólo de indústrias florestais de Xapuri.

Está sendo implantado um projeto revolucionário e
altamente promissor de exploração nacional dos recursos das florestas

que busca conciliar o desenvolvimento econômico
e a preservação do meio ambiente.
No seringal cachoeira, está instalado o pólo agroextrativista,
com a proteção da lei ambiental.
É de lá que sai toda a madeira consumida pelo Piflox,
e mesmo assim a natureza
não é agredida pois vários critérios são obedecidos
para o corte da madeira.
Sua principal economia é a castanha,
Onde existe uma indústria beneficiadora da mesma.
A criação do município foi em 23 de outubro de 1.912.
O padroeiro da cidade é São Sebastião.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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AMAPÁ
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

_________________________
Estado situado ao extremo norte do Brasil.
Tem uma situação geográfica favorável de todos os estados do norte
Com 140.276km², somente 1% da área é desmatada
Praticamente sua biodiversidade está intacta.
Amapá possui como capital a cidade Macapá
Banhada pelas águas do rio Amazonas
Privilegiada, pelo movimento do Marco Zero, no Centro do Mundo,
exatamente onde atravessa a linha do Equador.
Às margens do rio, o lar de várias famílias carentes, não tem definição
Vivem em palafitas, ou seja, casas de madeira, localizadas em várzeas,

onde não existe saneamento básico e a carência é destaque
Mas o governo brasileiro muito investe nesta área humana.
A Fitoterapia é destacada no Estado
e voltada para o conhecimento público,
sendo usada como alternativa no auxílio da saúde
e da população em geral.
Nas florestas o Ipê roxo é predominante.
No que se refere à comida típica o Açaí,
é muito conhecido pela sua qualidade.
Estado novo, desde cinco de outubro
de mil novecentos e oitenta e oito, data da emancipação,
seu desenvolvimento aos poucos,
está se tornando uma realidade.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

26

MANAUS
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

__________________________
Mesmo distante da Região Central
Manaus é uma capital completa
Diferente por seus caracteres geográficos
e valorizada por pertencer a maior floresta equatorial.
Em quatro de setembro de mil oitocentos e cinqüenta e seis
é que a capital passou a se chamar Manaus,
em homenagem a nação indígena MANÁOS.
Capital do Amazonas,
onde está situado o Pico da Neblina,
ponto culminante do Brasil.
Como as demais capitais, possui pontos turísticos
teatros, aeroportos, várias Igrejas, portos fluviais...
Quanto à ecologia, destaca-se o tucano, gavião real,
flor do maracujá do mato, bicho preguiça...
Belas paisagens são destacadas
casas flutuantes do Rio Negro,
por do sol, nuvens exóticas e
bairro de educandos...
Os manauaras em geral
incorporam traços da cultura
dos primeiros habitantes
dessa região, os indígenas.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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RONDÔNIA... DE TERRITÓRIO A ESTADO
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

___________________________
Foi território Federal, antigo Guaporé,
Seu nome é em homenagem ao Marechal Cândido Rondon
o qual teve bastante importância em seu desenvolvimento,
e sua capital é Porto Velho.
Localizado na região norte, limitando-se ao norte
pelo estado do Amazonas, a oeste e a sul pela Bolívia
e a leste o estado de Mato Grosso.
Tornou-se estado em 1.981, e Porto Velho já
com quase 300.000 habitantes.
Sua ocupação teve início com a penetração das bandeiras,
objetivando a caça aos índios e procura do ouro,
madeira nobre e especiarias.
Em 1.958 descobertas áreas seringais, deu-se início
a exploração mineral.
Em 1.971 proibiu-se o garimpo,
e a exploração de cassiterita expandiu.
O estado está representado pelo rio Madeira e seus afluentes,
É o maior afluente do Amazonas e um dos maiores do mundo
em volume de água.
Predomina-se o clima equatorial para o tropical, quente e úmido.
A vegetação é a floresta tropical, em decorrência
das variações climáticas,
Tendo uma área de 24.305.926ha, das quais foi designado
aos índios 4.515.228ha,
e as reservas florestais com 1.291.884ha.
No que se refere a parte histórica
temos o Museu da Estrada de Ferro, As Caixas D'Água Três Marias,
e o Museu Estadual.

As cidades mais populosas são Porto velho, Ji-Paraná,
Ariquemes, Vilhena.
Seu relevo é ondulado: clima equatorial; e a economia principal
é o minério.

O principal atrativo é o Museu Ferroviário,
a Cachoeira de Santo Antonio,
os exóticos passeios de barco até as cachoeiras de Teotônio
e Santo Antonio.
Seus museus e ruínas da cidade originária agradam
bastantes seus visitantes.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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PALMAS
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

_________________________
É a mais nova capital a compor o Brasil, o Estado do Tocantins.
Com a separação da região centro-oeste para a região norte,
acontece o marco do progresso do Brasil
que passou a ser o reino do Ecoturismo!!
Cidade planejada e construída para ser uma bela capital,
clima quente, desenvolvimento aparente,
ainda em constante construção
pois há vasta área para ser aproveitada...
A capital de Palmas era uma extensão da região de Goiás
que possuía mais de quinhentos municípios.
Cidades turísticas, rios e cachoeiras,
e a Ilha do Bananal, a maior do mundo.
Como toda Capital em crescimento,
a cada dia uma novidade é bem vinda
Esperamos que daqui alguns anos
Possamos sonhar com uma cidade completa!!!
Capital ecológica, área verde,
praias, cachoeiras, parques, praças...
simplesmente para se viver melhor,
com apenas quatorze anos de existência...

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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ALAGOAS... PARAÍSO DAS ÁGUAS
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

__________________________
Localiza-se na região nordeste do Brasil com uma área de 27.033km²
Em palavras, alagoas seria uma coleção de poemas,
na sensibilidade dos pés, é areia que se pisa,
branca e fina, terra molhada.
São 400 km de costa de águas doces e salgadas.
Praias de mar, praias de rios e lagoas,
onde exibem barreiras de corais com praias calmas ,
piscinas naturais.
Na costa dos coqueirais estão as principais lagoas e, entre elas
o complexo Mundaú-Manguaba, onde o visitante encontra também
falésias, manguezais, rios e vários coqueirais.
Em Piaçabucu podemos observar o encontro
do rio São Francisco com o mar.
A praia do Francês é uma das mais importantes e,
na praia de Pratagy encontra-se o Mirante da Sereia.
A capital do estado, Maceió,
está localizada entre a lagoa Mundaú e o Oceano Atlântico;
sua economia é baseada na indústria, comércio e serviços.
Capital fundada em 5 de dezembro de 1.815.
Suas belas praias sempre atrai turistas,
na praia do Pontal da Barra se pratica o surfe,
Praia de Pajuçara no centro da cidade,
onde existe a feira de artesanato
sendo considerada a mais badalada.
Praia verde, onde o mar é calmo e a praia repleta de coqueirais,
quando a maré está baixa, forma-se piscinas de águas mornas.
Temos ainda a Lagoa Mundaú, que é a terceira
mais importante do Brasil.
Navegável para lanchas, barcos e canoas.
O porto de Maceió, tem forte predominância ao transporte de carga,
principalmente de álcool, açúcar.
Nas áreas de preservações temos Apa Costa dos Corais,
proteção ambiental de catolé e Fernão Velho ,
como também de Santa Rita.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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JIQUIRIÇÁ - UM POUCO DA BAHIA
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

_________________________
Na Bahia do carnaval, axé, misticismo e festas religiosas,
existem várias cidades que precisam ser citadas,
pois cada uma tem sua importância peculiar.
Vamos falar sobre Jiquiriçá, na Bahia e enriquecer mais nossa cultura.
Era povoado e passou a Vila de Jiquiriçá a partir de 1.833
Já em 1.938 foi elevada a categoria de cidade.
Situada às margens do rio que cedeu seu nome, rio Jiquiriçá.
Tem como padroeiro o Senhor do Bonfim.
Localizada na região centro-sul do estado com menos
de 300 km de Salvador.
Cidade pequena com grandes atrativos, rios e cachoeiras
são parte do lazer
O rio Jiquiriçá nasce no município de Maracá, até desembocar
na praia da Barra de Jiquiriçá.
Apropriado para banhos e esportes náuticos.
Suas cachoeiras tem grande destaque,
como cachoeira dos Prazeres, da Fazenda Boqueirão,
e também a cachoeira da Fazenda Muritiba.
O ponto culminante é o pico da serra Pelada, na fazenda serra Pelada.

Cidade simples, repleta de paz,
pedacinho de terra onde a natureza sobressai.
Os cursos d'água que despencam entre morros e encostas,
são marcadas pela exuberante vegetação da Mata Atlântica.
O cacau é destacado na região.
Especiarias, como o cravo, guaraná e pimenta do reino
tem sua importância.
Sua economia é baseada na pecuária principalmente
na criação de equinos.
Cidade que recebe os visitantes de braços abertos.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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LAJE... TEM UM PEDACINHO DA BAHIA
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

________________________

Mesmo considerada uma microrregião de Jequié,
não poderia deixar de falar das fazendas ali existentes,
onde a Mata Atlântica é quase intocável,
e a natureza preserva os rios com águas cristalinas.
Há espécies de arvores frutíferas, e tipos de vegetação rara
Cultiva-se o café e o cacau.
O que mais atrai nas pessoas que ali vão para o descanso, físico e mental,

é o amanhecer, sempre encoberto por neblina.
Seu nome deve-se a existência de vários lajeados nas proximidades,
o povoado foi denominado por Nova Laje.
Em 1.905 recebeu o nome de Vila de Laje.
Foi elevado a categoria de cidade em 1.938.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

MUTUÍPE...TAMBÉM ESTÁ NA BAHIA
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

____________________________
Assim como Laje, Mutuípe é microrregião da Bahia,
criada no fim do século XIX e localizada no Centro Sul é,
considerada a cidade da paz, do sossego e descanso,
pois em suas fazendas, cachoeiras, rios, fauna e flora, se destacam.
O povoamento da cidade surgiu na fazenda Mutum,
nome escolhido devido a grande quantidade dessas aves.
Dizem os antigos que no ano de 1.849 esta fazenda pertencia
a um índio que a vendeu em troca de objetos e nove mil dólares.
Houve agrupamento de agricultores e em pouco tempo
passou a ser um povoado, pois o progresso era visível.
Só em 1.882 passou a chamar-se Mutuípe,
devido a seu principal desenvolvimento que foi a linha férrea.
O cultivo de café e o cacau são típicos da região.
A pecuária é predominante, com a criação de muares.
A cidade cresce acelerada, população aumenta dia a dia
Hoje existem trinta indústrias
e mais de quatrocentos estabelecimentos comerciais.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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POÇÕES
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

________________________

Seu nome tem origem, segundo a tradição oral,
do simples fato da existência de grande quantidade de poços,
na parte baixa da cidade, onde hoje é o centro.
Antigamente era habitado pelos índios Imborés, Mongóis e Pataxós.
O centro atrai população jovem para o lazer, sempre aos domingos.
O branco predomina nas casas e muros .
Sua área é de 966km².
O ponto mais vibrante e colorido é a área do mercado municipal.
Poções limita-se com os municípios de:
Boa Nova e Iguai, ao norte,
Nova Canaã, ao leste,
Bom Jesus da serra ao oeste e
Planalto Central ao sul.
Quanto à agricultura é o primeiro produtor de Fava,
cultiva-se também tomates, feijão, mandioca e milho.
Na pecuária destaca-se o equino,
É grande produtor de ferro.
Sua principal riqueza mineral é o amianto,
Há o cristal de rocha, ferro e grafite.
A flora já é bastante explorada,
mas há várias plantas medicinais, e madeira.
Localizada na região sudeste da Bahia, distante quase
500 km da Capital,
Como parte turística existe a igreja do Divino Espírito Santo,
em terras doadas pelo velho bandeirante,
João Gonçalves da costa.
O Reisado é uma manifestação folclórica,
em torno da louvação ,
dos Reis Magos, do Menino Jesus.
A Igreja matriz é o portal da cidade.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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FORTALEZA... TERRA DO SONHO E POESIA
Rayma Lima
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_________________________
Fortaleza, terra do sol, do mar, calor humano... calor no ar...
Cidade dos sonhos, das falésias, das praias, das dunas.
Beach Park, aventura, adrenalina e,
de uma beleza sem par.
Iracema, mulher ou mito talvez...
Virgem dos lábios de mel
a quem José de Alencar
quis consagrar.
Praias, onde suas ondas nos apanha e nela podemos rolar,
deitar em suas areias quentes
e deixar o sol, nosso corpo esquentar.
Pois cada uma tem mais doce encanto mais alegria e sedução.
Porém essa emoção dura segundos
pois logo vem outra avalanche de ondas
e novamente em suas águas
queremos ficar!
Falésias, um colorido místico,
parece um labirinto sem fim,
E nessa caminhada entre cores
Pressinto que a natureza nasceu ali!
Por mais que se fale em praias, mar, cidade,
Fortaleza não tem comparação,
Suas rendas das mulheres rendeiras,
nosso lar vai sempre encantar.
Praia de Iracema é famosa,
pois as pessoas se encontram lá,
onde existe a feirinha,
e os artesanato a encantar.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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PARAÍBA... PONTA SEIXAS ESTÁ LÁ
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_________________________
O estado da Paraíba faz parte da região nordeste do Brasil.
Com uma área de 56.372 km² e a população
cuja maior parte vive na zona rural,
atingindo quase quatro milhões de habitantes.
Encontra-se o extremo do Brasil, Ponta Seixas, no Cabo Branco.
As costas paraibanas foram exploradas pelos franceses,
e nelas se fixaram pois faziam o contrabando do Pau Brasil.
A colonização feita pelos portuguesas foi dificultada
pela presença dos franceses.
Em 1.585 criada a capitania Real da Paraíba, após longa conquista,
empreendida por Frutuoso Barbosa e Martin Leitão.
Nesse ano o português João Tavares, construiu na Foz do rio Paraíba,
o forte são Felipe, para defesa da área e dos ataques franceses.
Possui clima quente e semi-árido, o litoral baixo e arenoso
com formação de dunas; onde se encontra os manguezais.
A faixa litorânea é embelezada pelos cocais, que apresentam
papel importante na economia do estado.
A pesca é atividade tradicional, salientando-se a baleia.
A mais importante área econômica é a zona da mata;
desenvolvendo a lavoura da cana-de-açúcar.
O Brejo forma a segunda zona canavieira da Paraíba.
No estado concentra-se a maior parte da produção agave,
cuja fibra tem grande aceitação nos mercados estrangeiros.
A atividade dominante do sertão é a pecuária,
embora se pratique a agricultura do algodão no vale dos Espinhares.
O nome Paraíba significava para os indígenas "rio ruim"
e para os portugueses "braço do mar", "braço do rio"
Terceira cidade mais antiga do Brasil, João Pessoa ostenta
o privilégio de centro urbano mais verde do país e o segundo do
mundo.
A Paraíba é berço de paisagens inesquecíveis.
A beleza de suas praias aliadas à tranquilidade
e a segurança das cidades
fazem do estado o roteiro ideal para viagens.
As praias paraibanas são os principais atrativos da região.
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Sendo um convite ao turismo,
ela se orgulha de ver os primeiros raios de sol das Américas, Ponta
Seixas,
de ter a primeira praia nordestina destinada a prática do naturalismo.
João Pessoa é privilegiada pela sua localização, no centro do litoral.
A atração é o Cabo Branco e a Ponta Seixas,
com um paredão de 40m de pedra cacaria;
porém a erosão marinha que ao longo dos anos fez com que
suas ondas desgastassem o Cabo Branco e depositasse sedimentos
na ponta Seixas, fazendo-a aumentar, a curiosidade deste fenômeno.
Possui praias urbanas com águas claras, calmas e limpas.
Os arrecifes formam piscinas naturais, ideal para criançada
Cabo Branco é extenso, com coqueiro e falésias,
sua pista a beira mar, dão lugar ao cooper de moradores e turistas.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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NATAL... Mar e calor humano...
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_________________________
Além das águas mornas do litoral nordestino
Natal é deslumbrante pelas suas dunas
pelo seu povo amigo, companheiro
e também pela cidade aconchegante.
Fundada em vinte e cinco de dezembro
de mil quinhentos e noventa e nove.
Clima tropical, ventos constantes.
Praia de Genipabu e Pipa, com suas famosas dunas,
onde os passeios de Bugres são característicos.
Não podemos deixar de admirar
o maior cajueiro do mundo que plantado
de uma semente ou castanha
tornou-se atração nacional e internacional.
Outro fato importante é o Morro do Careca, localizado na Ponta
Negra,
formado de areia, com uma altura espetacular onde os turistas,
tempos atrás,
disputavam sua jovialidade em escalá-lo.
O artesanato é bem destacado,
mulheres rendeiras tem orgulho do que faz
A alegria entre os jovens é contagiante
Quando desfilam em seus Bugres para nos cativar
A cidade de Natal tem mais de quatrocentos anos
Situa-se num triângulo natural,
banhado pelo Rio Potengi de um lado e o Oceano Atlântico do outro.
Viver em Natal é estar no paraíso!!!
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__________________________
Em missão evangelizadora, os jesuítas desembarcaram
na praia do saco em 1.575.
mais tarde em 26 de setembro de 1.621,
uma carta de Sesmaria foi doada a Pedro da Costa e Pedro Alves.
Encantados com as extensas matas e os terrenos apropriados p
ara o plantio da cana-de-açúcar,
foi construída na região de Porto de Areia,
uma fazenda denominada Estância; dando origem a atual cidade.
No início do século XVIII era um povoado que crescia e prosperava,
tendo como centro polonizador da economia
da região centro sul de Sergipe Del Rey,
escoando do seu porto às margens do rio Piauí
a cana-de-açúcar, coco, cereais, e farinha de mandioca.
Principais atrações turísticas são:
Porto D'Aldeia, cercada de manguezais e Mata Atlântica.
Ilha do Sossego, Praia paradisíaca; Praia do Saco.
Quanto a ecologia o ecossistema continua preservado.
O único monumento tombado pelo patrimônio histórico
é o sobrado de Taipa e Adobe, atribuído ao fato de ter abrigado
o clube republicano
primeira organização dessa parte de província de Sergipe Del Rey.
O mesmo serviu de residência a D. Pedro II durante sua visita ao estado
Conjunto Arquitetônico Estanciano, Catedral Nossa Senhora
de Guadalupe
Igreja do Rosário, tombada pelo Patrimônio, Igreja Nossa Senhora
do Amparo,
e Ponte velha sobre o rio Piauitinga também fazem parte da arquitetura.
Aracajú, capital do estado, primeira cidade planejada no Brasil,
costa de Aracaju, começa na barra do rio Sergipe
e vai até a foz do rio Vaza.
Seu nome significa em Tupi-Guarani Cajueiro dos Papagaios,
sendo assim o caju a fruta símbolo da cidade,
que foi fundada em 17 de março de 1.855.
Suas principais praias são: Praia da coroa do meio,
Praia dos Artistas, Praia de Atalaia, Praia de Aruanã, do Refúgio,
onde as águas são calmas e muito verde.
Temos o museu do Artesanato, e Instituto Histórico
e geográfico de Sergipe.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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BRASÍLIA - CAPITAL DO BRASIL
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_________________________
Brasília, cidade planejada e construída onde era sertão,
Mudança indesejada, porém inevitável.
Oscar Niemeyer, o arquiteto,
deu toda sua contribuição com dedicação e valorização devida.
Os principais motivos de sua transferência para o Planalto Central
Foi que se distanciava mais do litoral, dificultando invasões,
destacaria no desenvolvimento geral, incluindo o Centro Oeste
E hoje sua população e evolução evidencia sempre mais.
Brasília, depois de anos de luta para ser uma bela cidade,
chegou enfim seu dia de inauguração,
Vinte e um de abril de um mil novecentos e sessenta,
Estava por fim, transferida a Capital.
Nesses quase quarenta anos
Quanta mudança ocorreu!
O voto já é direto
A Democracia venceu.
Avenidas largas e espaçosas,
Sua arquitetura é uma verdadeira arte!
Clima favorável, e com mais de dois milhões de habitantes
Que hoje trabalham e contribuem para sua evolução.
Esperamos que nossos governantes
consigam mudar a imagem do nosso País
Trabalhando todos juntos, sempre... pois unidos, de mãos dadas,
como uma corrente, levaremos o Brasil para frente...

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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GOIÂNIA
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_________________________
Cidade menina, moça, em plena formação
Hoje, com mais de um milhão de habitantes;
avenidas e praças espaçosas, bem cuidadas,
áreas verdes, sempre preservadas com carinho.
Minha cidade,
marcante com suas praças floridas encantam
todos que aqui habitam
temos o orgulho de exalá-la
para que nossos turistas possam voltar sempre.
Sua localização é beneficiada
perto da capital do Brasil
Seu progresso sempre se expandindo
Dando lugar a uma cidade ímpar.
Falar de tudo que temos é impossível
podemos destacar as atrações turísticas,
eventos, museus, clubes, shoppings
e um povo muito hospitaleiro.
Seu desenvolvimento se deve a transferência
do Distrito Federal para Estado.
Pedro Ludovico então Governador entre 1.930 a 1.964
trabalhou muito neste projeto.
Nossa jovem cidade com apenas setenta anos,
inaugurada oficialmente no dia vinte e quatro de outubro
de mil novecentos e trinta e três.
É para nós é o maior Patrimônio que existe.
Esta é a minha cidade!!!

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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________________________

Nome indígena, com várias Nações,
destacando-se Caiapó, goiá, Xavante, Tupinambá...
Conta-se que o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva,
querendo apossar do ouro,
disse aos índios que caso não fosse feito sua vontade poria fogo no
rio.
E o que aconteceu?
Colocaram álcool num prato e puseram fogo.
Os índios acreditaram.
Porém a mão-de-obra indígena não era satisfatória.
Precisavam de braços fortes e foram buscar escravos na África
para um melhor desenvolvimento da região.
Hoje, a cidade de Goiás é bastante desenvolvida,
recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade,
indicado pela UNESCO em 2.001.
Cidade da nossa poetisa Cora Coralina
que deu muito prestígio ao nosso Estado.
Situada na região Centro Oeste.
Em 1.960 para a construção do Distrito Federal parte de sua terra,
foi destinada para a construção de Brasília.
Foi através deste marco que Goiás veio a se projetar
em todos os aspectos.
Duzentos e quarenta e seis municípios se destacam no turismo,
e riquezas naturais.
Ainda existe a construção de pedras, feita pelos escravos, o Palácio
Conde dos Arcos,
o Festival Internacional de Cinemas e Vídeo Ambiental onde é
sediado todos os anos.
Temos ainda o Museu da Bandeira,
Chafariz, Iluminação Colonial e Cruz do Anhanguera.
Neste contexto existe a cidade de Pirenópolis, além de turística,
também foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional.
A cidade reúne atrativos variados.
As cavalhadas, lutas folclóricas entre os Mouros e os Cristãos,
festas religiosas são mais constantes.
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O rio atravessa a cidade onde o turismo é evidente.
Cidades onde o misticismo predomina,
como o Vale da Lua em Alto Paraíso.
A região dos lagos e dos rios, como Três Ranchos, São Simão
e Britânia reúnem nova fonte turística.
O Rio Araguaia, divisa com Mato Grosso,
de julho a setembro suas praias aparecem .
Cavernas e grutas de milhares de anos são encontradas
em Caiapônia, São Domingos, Formosa e Paraúna.
Nossas cachoeiras encantam os turistas
como o Salto de Itiquira em Formosa, e Corumbá de Goiás.
Pronto. Nossa viagem chegou ao fim.
Mas não poderia deixar de falar
sobre nossa Capital que é Goiânia,
planejada por Pedro Ludovico Teixeira.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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ESPIRITO SANTO... DEUS AJUDOU A CONSTRUIR
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________________________

Antes da chegada dos portugueses ao Espírito Santo,
este território era habitado por nativos,
divididos em quatro grupos, sendo:
Tupis-guaranis; os Gês; os Patashós e Puri-coroados.
A colonização inicia-se com a chegada do donatário
Vasco Fernandes Coutinho,
no atual município de Vila Velha
que com seus auxiliares ali aportou em 23 de maio de 1.535,
em um domingo,
quando era festejado a festa do Divino espírito Santo,
Foi o primeiro núcleo de povoação fundado.
Levantaram-se cabanas para os colonos e logo se lançaram
a atividade agrícola.
Edificaram a igreja em louvor a São João, e construíram um forte,
para defesa local em caso de ataques indígenas.
Devido a ida do donatário a Portugal, começou-se
uma série de desavenças.
Os portugueses, índios e escravos eram revolucionários,
então os colonos refugiaram numa ilha que serviu de alicerces da Vila,
a qual seria a futura Capital.
Hoje Vitória está ligada a Vila Velha por uma imponente ponte.
O povoamento deve-se ao trabalho dos padres Jesuítas,
destacando-se José de Anchieta.
Fundando colégios, catequizando os índios, formaram povoados
que hoje são cidades,
como Anchieta, Guarapari, São Mateus e outras.
Porém devido a proximidade dos índios com outras raças
muitos adoeceram e morreram.
Para o desenvolvimento do Estado, coube à colonização Italiana e alemã,
que se interessou pelos ares do centro-sul e além do cultivo
da cana-de-açúcar,
o café, e principalmente o cacau, utilizado na fabricação
de manteiga de cacau,
chocolates, bombons, onde existe uma enorme fábrica em Vila Velha.
A capital do estado encontra-se numa ilha,
situada no interior da baía da Vitória;
estes são aliás, os dois acidentes mais importantes do litoral baixo e,
pouco recortado dessa unidade de Federação.
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O lançamento das águas do rio doce no mar é tão violenta
que por oito km,
águas do rio e mar percorrem juntas, sem misturar.
O relevo, faz parte maciça do Atlântico, prolongamento da serra
da Mantiqueira,
formam entre outras a serra Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira.
A Companhia Vale do Rio Doce, instalou ali uma das melhores ferrovias
do país.
A estrada de ferro Vitória - Minas, que escoa para o porto de Tubarão
o minério de ferro,
extraído das riquíssimas minas de Itabira.
No palácio do governo, Palácio Anchieta, encontra-se o túmulo
com uma urna de prata,
onde se tem como relíquia uma tíbia do "Apóstolo do Brasil",
José de Anchieta.
Há o obelisco a Vasco Fernandes Coutinho, na ilha do Imperador,
em Linhares,
onde estão gravadas as datas da visita
do Imperador D. Pedro II em 1.860, e Getúlio Vargas em 1.954.
A origem do nome Capixaba em Tupi, significa, roça, roçado,
limpo para plantação.
O pássaro Beija-flor é o símbolo do Estado.
Área de 46.184km², com mais de três milhões e quinhentos mil habitantes.
distribuídos em mais de oitenta municípios.
Sua maior concentração populacional fica na Grande Vitória,
composta por seis municípios:
Vitória, Vila Velha, Viana,
Cariacica, Guarapari e Serra.
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GUARAPARI... TERRA DOS MEUS ENCANTOS!
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_________________________
Guarapari, não é minha terra Natal
mas sim o meu Brasil!!!
Quando pisei seu solo e molhei meus pés pensei:
Um dia aqui quero morar.
Nesta área de 8.511.965km², tão vasta de Brasil;
que onde nasci fica pequeno para comparação de como
é imenso este mundo.
Com uma vantagem, aqui temos a capital do Brasil, só falta o mar!
Do Oiapoque ao Chuí podemos afirmar
que sua costa marítima tem aproximadamente 8.000km,
e cada região tem característica própria.
Guarapari, por que teria de ser você?
Há milhares de praias e cidades turística,
e porque logo você veio me conquistar?
É simples, pelas belezas de suas praias, pelo aconchego dos capixabas,
enfim pelo calor humano que sempre encontramos lá.
Cada praia com sua beleza típica.
Qual seria a mais bonita? Não sei explicar!
Praia da areia preta, onde a existência de areias Monazíticas,
leva milhares de turistas a procurar sua cura que ali existe.
Praia do morro, uma das mais requisitadas,
onde os surfistas dão sua graça de adrenalina.
Praia das castanheira, onde as criançadas gostam de andar de caiaque.
O que mais me encantou foi a oportunidade de me isolar,
caminhando sobre as rochas, sentindo a força da água sobre meu corpo
eu me sentia como a própria natureza.
O que mais me cativou de tudo isso
foi poder deixar o devaneio tomar conta de mim.
Foi sentar sobre aquelas rochas, horas e horas, a olhar
para o infinito das água
e pensar, talvez em nada, talvez em toda minha vida passada e futura e,
principalmente sentir a presença de Deus em meu coração.
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VILA VELHA... QUANTA HISTÓRIA A CONTAR!
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_________________________
Nome forte ligado ao Descobrimento e Colonização do Brasil,
primeiro município ao sul da Capital do Espírito Santo.
Para se falar deste pequeno paraíso.
precisamos conhecer um pouquinho do seu passado.
Lutas, vitórias, derrotas, doenças que nossos índios contraíam
Se arrastaram ao longo dos anos, para hoje a colheita comemorar.
Voltemos nossa época de estudante e recordamos que
o Brasil quando descoberto, já havia uma volumosa população indígena
Sendo então designado a Vasco Fernandes Coutinho, o donatário,
responsável pela Capitania do Espírito Santo.
Aqui chegou em 23 de maio de 1.535, e em sua caravela 60 pessoas
na Prainha junto ao morro do Moreno,
Comemorava-se a Festa do Divino Espírito Santo e por muito tempo
teve o nome de Vila do Espírito Santo.
A Capitania fracassou. O engenho da Cana-de-açúcar foi um passo para a
colonização.
A cobiça e inveja dos invasores holandeses eram constantes.
Sendo Vila Velha a Capital do Espírito Santo, era a ilha de Vitória
que mais sobressaia
inclusive no pagamento de contas diversas por ter uma população maior.
Prainha, onde Vasco Coutinho desembarcou,
hoje tombada pelo Patrimônio Histórico do Espírito Santo.
Além da construção da Fortaleza de Piratininga,
existe o Museu, onde viveu o pintor mineiro Homero Massena por 23 anos.
Em seu acervo há vários objetos pessoais.
A atração turística mais importante é o Santuário (Convento) da Penha.
Depois que a capital passou para Vila Nossa Senhora da Vitória,
hoje Vitória,
Vila Velha é o primeiro município onde a cada dia se renova
com surpresas em suas atrações turísticas.
Com cerca de 300 mil habitantes, é ligada à Vitória por três pontes,
onde a vista panorâmica da cidade enaltece, com seu encanto natural.
Além de suas tranquilas praias, a cidade se caracteriza pelo grande
desenvolvimento econômico,
sobressaindo a Fabrica de Chocolates Garoto.
É um grande pólo de confecções, além de várias opções para o turismo:
o Museu Homero Massena, o próprio convento da Penha,
que é de uma beleza rara e para quem consegue chegar ao alto
e perceber o encanto natural pode-se dizer:
ali existe um pedacinho do céu.
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GOVERNADOR VALADARES
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Antiga aldeia dos índios Botocudos e Aymorés,
as terras atuais do municípios foram colonizadas no século XVIII,
por exploradores de minérios, agricultores e criadores de gado.
Com formação rochosa negra da Serra do Espinhaço
com 1.123 m de altitude.
Município localizado ao leste de Minas Gerais
é situado no vale do rio Doce,
Governador Valadares é considerada como uma das mais
destacadas cidades do estado,
sendo o centro de polarização econômica do leste de minas,
conhecida como plataforma mundial do voo livre,
através do pico de Ibituruna.
Antes de se tornar município passou por vários nomes como:
Arraial do porto de D. Manoel, Porto das Canoas,
Santo Antonio das Figueiras,
Distrito de Santo Antonio de Bom Sucesso, Figueira, Figueira do Rio Doce,
e finalmente Governador Valadares que tornou município em 31/01/1.937.
Sua economia é baseada na agropecuária, mineração,
indústria e comércio.
Área de preservação com 6.423 hect de mata nativa e recuperada.
Vários rios e cachoeiras tem sua importância.
A Ilha Araújos foi transformada em bairro nobre da cidade.
Cidade com mais de 250.000 habitantes para uma área de 2.348,88 Km²
Como parte do turismo temos a Praça dos Pioneiros,
campeonato de Voo Livre de março a maio
e ainda a feira brasileira de pedras, sempre no mês de janeiro.
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OURO PRETO - TERRA DE ALEIJADINHO
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___________________________
Ouro Preto, primeira cidade do país a ganhar o título
de Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO,
Antes era considerada Monumento Nacional
Porque ali predominava o estilo barroco, e Aleijadinho e Tiradentes.
Os bandeirantes na procura de novas aventuras
descobriram Ouro Preto, no município de Minas Gerais,
quando começava a caça ao ouro ali existente,
a corrida ao ouro era o alvo, não importava os obstáculos encontrados.
A atividade mineradora se destaca e a inexistência do trabalho agrícola
provoca a fome e dispersa os aventureiros que abandonam
seus achados
e retornam a terra de origem.
Paulistas revoltaram contra os forasteiros, portugueses,
baianos e pernambucanos.
A rivalidade entre eles culmina a guerra dos Emboabas
lideradas pelo comerciante português Manuel Nunes Viana,
os forasteiros saíram vitoriosos, o que tornou
democrática a aventura pelo ouro.
Com o passar do tempo, os arraiais mineradores cresceram
e a distância que os separa diminuiu.
Os arraiais de Antonio Dias e Ouro Preto se unem
no morro de Santa Quitéria,
onde hoje está a praça de Tiradentes.
Muitas de suas Igrejas apresentam obras de Antonio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho é uma delas que foi projetada pelo artista
na Igreja São Francisco de Assis.
Ouro Preto foi a sede do mais importante movimento político,
pela independência do Brasil, a Inconfidência Mineira onde
Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi morto
e esquartejado e praça pública.
As principais atividades econômicas são o turismo,
indústria extrativa mineral,
riquezas minerais como jazida de ferro, bauxita, manganês e mármore.
A cidade faz parte do circuito do ouro; tem vida cultural própria,
destacando o Festival de Inverno, da semana Santa, carnaval,
entre outras atividades e celebrações.
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MEU QUERIDO DIÁRIO
Rayma Lima
______________________________________________
Quanta recordação! Quanta saudade!
Ao ver suas páginas amareladas pelo tempo, sinto voltar ao passado...
Aí está minha vida; o que chorei, sofri, as alegrias, sonhos e fantasias...
Você meu diário, recebia meu lamento ou contentamento, aceitava tudo, nada
mudava e ficou alí guardadinho a espera de um dia eu voltar, ler e reviver
naquelas linhas, às vezes manchadas de lágrimas, ora de alegria ou sentimento.
Adolescência! Primeiro amor, primeiro beijo, quanta emoção e encantamento!
Casamento, filhos , e agora netos preenchem minha vida. Somos uma família,
ligadas pelo amor.
E um novo diário surge agora, não só meu, mas nosso, que ficará como
recordação para prosperidade.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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SOFRO...CHORO...QUERO COLO!
Rayma Lima
______________________________________________
Encolhida num canto da minha imaginação,
sofro... choro... quero colo.
Foi neste cantinho do meu eu que fiz espaço,
por hora me ajuda a tomar decisões
e lavar minha alma, não deixando rastro.
Às vezes esqueço do mundo lá fora,
mas preciso de um abraço, preciso abraçar,
as lágrimas caem sem controle,
pois sei que assim não posso ficar.
Lembro da minha infância, às vezes me isolava do mundo,
buscava nas minhas conversas com Deus,
mudar, ter forças e seguir...
Ainda não esqueci do meu pequeno mundo.
Quero vencer os obstáculos, não ser refém..
Sei que sou importante aos que me ama,
como também os amo incondicionalmente.
Quero colo, abraços, carinho...
Quero sorrir e ser feliz agora
pois a vida só nos presenteia
e já mandei a tristeza embora.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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A FORÇA DO AMOR
Rayma Lima

________________________________________________________________
A força do amor é real e evidente
basta observar as loucuras que fazemos
para o amor conquistar.

Em mim só havia tristeza
não esperava ser feliz fui deixando de lado a vida
pois não sabia buscar a alegria

Esta força é capaz de nos levar a loucura
por ela mudamos nossa vida
por ela queremos sempre viver.

Até que um dia o amor bateu em meu coração
Veio com toda força para sempre ficar.
Então tudo mudou, aprendi a sorrir e cantar
tudo em minha volta é beleza e como é belo amar!

A força do amor é imensa,
é sentir alegria em seu poder
e a beleza que irradia
quando está em nosso ser.
Esta força poderosa
é capaz de mover o mundo
e penetrar em cada coração

Meus olhos voltaram a brilhar,
os dias tornaram alegria
e as noites somente esplendor,
pois a força do amor ramificou
e tornou a razão do meu viver.
O amor é um sentimento, difícil de explicar
diante da vida pode ser entendido
por uma força sem par.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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MEU PENSAMENTO VOA...
Rayma Lima

____________________________________________________

Não sei por que às vezes, sinto um imenso
vazio na alma, que me faz chorar...
Sinto saudades, não sei de que ou quem
Só a certeza de que falta alguma coisa
para me completar.
Então meu pensamento voa... voa ...
e neste devaneio te encontro,
alma gêmea de minha alma,
que também está a me procurar.
Quisera ter a capacidade de definir,
pois pressinto que alguém em qualquer lugar
deste mundo sinta o que estou a sonhar.
Estamos juntos na imensidão do espaço,
amamos, ficamos felizes
mas, de repente, tudo acaba...
Resta apenas a esperança de um
dia te encontrar novamente,
trazendo de volta, o sonho de
amar, viver e recomeçar...

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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VIAGEM DE TREM
Rayma Lima

______________________________________________
Em pensamento, me vejo numa viagem de trem...
Sem pressa e bem acomodada posso admirar a natureza,
as montanhas, vales, rios, que trazem brilhos aos meus olhos,
e belas árvores que contemplam toda beleza.
Nesta viagem descubro como é maravilhoso o pôr do sol,
como também o aparecimento das primeiras estrelas,
e a lua a brilhar. Que belo luar!
Em determinada estação todos ficam, mas continuo seguindo em frente
Fico a pensar na vida, e a comparo como uma viagem de trem...
Então, sigo meu destino, e numa estação qualquer um dia ficarei
mas não sei se voltarei...
Acordo do meu devaneio encabulada,
o pensamento foi embora, mas a viagem continua...
Logo chegaremos na nossa estação, mas em breve voltaremos,
pois foi uma viagem de trem que nos trouxe alegria
estamos felizes, contentes, pois em nós a felicidade irradia.
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CORAÇÃO SOFRIDO
Rayma Lima

______________________________________________
Pobre coração, só queria ser amado,
sonhou que era feliz, se enganou
foi machucado, traído,
pobre coração, foi bastante ferido.
Como é triste a dor do amor,
o mundo perdeu a cor, a natureza chora
porque meu coração é um sofredor.
Coração partido, amor despedido,
já não existe alegria no canto dos pássaros
nem no desabrochar das rosas existe beleza!
Porque o mundo mudou de cor.
Coração amargurado, perdeu as esperanças,
chora de dor, pois não tem seu amor,
amor que só encantava e queria ser feliz,
e agora só sofrimento existe.
Cruel destino, cruel acaso,
no inverno da vida tudo é triste,
as cores da natureza recolheram
e esconderam toda sua beleza.
Meu coração sincero e puro,
amou demais sofreu também.
Este é o preço que pago
por amar e querer bem.

Um dia talvez, eu possa voltar a sorrir,
mas agora quero dizer
que ainda sofro por você.
Cuide deste coração, pois ele é seu.
Não o machuque mais
porque poderá ferir o seu.
Você me conquistou um dia
e comigo meu coração vibrou
hoje você me esquece
e eu sofro a dor do amor.
É inverno! Cai uma chuva fina,
o frio dói no meu corpo e na alma,
e a dor de lhe perder é maior
Mas seu coração pode o meu aquecer!
Queremos o aconchego do seu amor,
não desejamos ser esquecidos,
precisamos perceber as cores da natureza,
para felizes voltarmos a viver.
Se eu não puder lhe esquecer,
não deixe o meu coração sofrer,
faça de conta que ele é seu,
sem você não conseguimos viver...
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EM CADA AMANHECER...
Rayma Lima

_____________________________________________
O dia vem chegando!
O orvalho umedece toda a natureza!
O Sol aparece de mansinho, trazendo claridade para
toda a humanidade!
Então tudo se transforma;
As flores bailam contente,
a revoada dos pássaros logo se manifesta
O beija-flor logo procura o néctar
da flor como alimento,
a criançada começa o dia em movimento.
Tudo é festa para o novo dia.
Mas nesse movimento de rotação da terra,
quanta coisa acontece!
Amor, saudade, alegria, desânimo, tristeza!
Quantos nascem, quantos morrem !
A vida é um eterno recomeço...
Mas, nem sempre percebemos toda beleza
existente no mundo,
em decorrência de emoções, sofrimentos e desilusões...
Logo chega a noite e o descanso nos
leva a preparar para um novo dia,
um novo amanhecer ...
que a natureza nos presenteia.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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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.
As 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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SONHOS
Rayma Lima

______________________________________________
Sempre fui uma menina triste.
Tinha a cabecinha cheia de sonhos e ilusões,
fantasiava a vida
e não percebia que o tempo passava.
Com a adolescência, veio à timidez,
os complexos, a inibição
e o medo de enfrentar a realidade.
Algumas vezes em meus devaneios
encontrava alguém que sentia amor
e era amada, porém uma força imperiosa
me impedia de aparecer.
Tive alguns amores,
mas de uma maneira diferente.
Talvez devido à minha imaturidade e fantasia
era incapaz de assumir
o amor que batia a minha porta.
O tempo foi passando,
mas em meu coração
o vazio continuava.

Deus meu ...
por que tem de ser assim?
Como gostaria de ser diferente.
Sei que sou amada e preciso retribuir este amor
como meu coração deseja.
Às vezes meu pensamento
vai a lugares distantes
procurando minha alma gêmea.
Como será ser feliz?
Não me refiro à felicidade de ter paz,
filhos, saúde, vida estável,
mas aquela que seja capaz
de fazer meu coração palpitar,
como se eu fosse adolescente.
Não sabemos do futuro ...
talvez esta felicidade plena
já vive em mim,
porém o egoísmo
impede que eu a perceba...
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TIC...TAC...DO TEMPO
Rayma Lima

______________________________________________
O tempo passa... a vida continua.
É neste caminhar que percebemos,
quem somos, o que queremos
e para onde vamos.
A base da felicidade é o amor, o querer bem.
Há pessoas que são atraentes,
trazem consigo um certo carisma
e se destacam entre as demais.
Outras, já sem motivação
devido a problemas, vida difícil
se entregam ao sofrimento,
sem vontade de lutar.
E com o passar do tempo,
nossa idade também vai passando.
Se somos adolescentes não pensamos
como será o amanhã.
Quando chega a fase adulta vem a pergunta:
Quem sou? O que faço? Como faço?
Se não lutamos, não almejamos,
Qual o nosso ideal?
Nesta comparação de comportamentos
A nossa obrigação seria simplesmente apoiar, buscar
compreender e demonstrar que somos
filhos do mesmo Pai e temos que ajudar nosso irmão.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
58

O PODER DA LEITURA
Rayma Lima
__________________________________________
O ato de ler começa na fase infantil
a criança vai conhecendo as letras
se encanta com elas,
e logo vem as palavras, frases...
A partir daí vivemos para leitura,
tanto na fase escolar como na vida,
pois ler nos leva às alturas
e tudo acumula na nossa mente.
Ler é viver cada leitura como se fosse sua,
é armazenar o que seu poder é capaz
para nosso desenvolvimento cultural,
como também intelectual.
Tenha fome de leitura,
os livros satisfazem o ego.
auxiliam no nosso crescimento
também é sussuro para nossa alma.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

POESIA: VIDA AMOR E ENCANTO
Rayma Lima
___________________________________________________
Poesia é vida, alegria, é o ar que respiro.
Em cada passo que dou há magia,
busco as flores, o sol, a lua, o mar..
Pois assim levo a vida a poetar.
Ler poesia é felicidade, é sentir Deus presente
é viver em estado de graça
e levar a vida contente
pois há sonhos... sorrisos e alegria.
Poesia é amor, encantamento
é irradiar beleza em tudo que existe.
Sentir a poesia é cantar, sorrir, e ser feliz,
levando a vida poetanto, amando e sonhando.
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POESIA, ENCANTO DA ALMA
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/poesiaencanto/poesiaencanto.htm

___________________________________________________
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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RISCOS E RABISCOS
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/riscos/riscos.htm
__________________________________________________
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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UMA PALAVRA SOMENTE
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/umapalavra/umapalavra.htm

__________________________________________________
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.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
62

Frases Sobre o Ano Novo
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
Há um novo colorido na natureza, os pássaros despertam alegres, as
flores estão mais belas, pois logo nascerá o sol nesse amanhecer do
Novo Ano.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
No amanhecer de um NOVO ANO, as pessoas se abraçam, beijam,
são carinhosas... Mas em cada coração há um grito interior pedindo
paz, que a guerra, conflitos sociais, corrupção e violência, sejam
extintas e que o amor amizade e carinho voltem a reinar nos
corações endurecidos pelo ódio ou vingança, enfim, ao AMANHECER
DE UM NOVO ANO, nunca será esquecido, porque existirá sempre
AMOR na humanidade.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
O amanhecer de um Novo Ano, nos trás esperanças de realizações,
saúde, amor, paz e prosperidade. Nos muitos que virão estaremos
aqui para agradecermos ao nosso Deus a graça da vida.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
O amanhecer do Novo Ano, é especial, contagiante. As pessoas se
confraternizam, sonham com mudanças... Há um novo planejamento
de vida, enfim, é nesse amanhecer que faz a diferença.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
O amanhecer sempre existiu, e quando acontece ser especial, de um
Novo Ano, quero continuar acordar com você, caminhar com você
como sempre foi e pedir ao Pai amado que estejamos juntos muitos
anos, e que em todo o amanhecer seja uma dádiva de Deus para
nós.
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Frases Sobre o Ato de Escrever
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
Escrever é a arte que nos ajuda a suportar o peso da vida,
enganando a tristeza, sofrimento, e aprendendo a viver melhor.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Escrever é o alimento da alma, que nunca é demais.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Escrever para mim é deixar escrito o que está no meu coração,
desde que não interfira na vida dos outros.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Para escrever, pratico a arte de ler ótimos livros, onde as palavras,
frases, textos e poesias, acumulam em minha mente... então brinco
de escritor, pois juntando, misturando e separando tudo, me sinto
realizada, pois criei uma obra literária plena.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Se queres escrever, discipline tua leitura, então sentirás uma explosão
de palavras em sua mente, fazendo-o escrever sempre mais.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Frases Sobre o Escritor
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
Escritor é aquela pessoa que já fica a postos, ou seja, lápis e papel
na mão e onde quer que esteja surge um pensamento ou uma cena
que vai penetrando em seu ser, então imediatamente é relatado, e
isto muitas vezes o surpreende.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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Ser escritor é saber encantar alguém com palavras saídas do
coração.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Escritor é um malabarista contínuo, tem de saber separar o seu
trabalho por etapas, pois ao mesmo tempo em que escreve livros,
segue-se documentário, novelas, romances, filmes... Como é
gratificante!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Todo escritor é um sonhador, vive o seu próprio desejo de saber
sempre mais, voando cada vez mais alto.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Frases Sobre Ler
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
Ler é viver cada leitura como se fosse sua, é aproveitar e armazenar
o que seu poder é capaz para o nosso desenvolvimento intelectual e
cultural.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Ler faz parte do nosso dia a dia. Do amanhecer ao anoitecer a leitura
nos acompanha e nos traz conhecimentos dos fatos como também
aperfeiçoa nossa cultura e saber.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Ler nos auxilia na construção de nossa vida, trazendo palavras de
otimismo e bem estar.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Ler para mim é acumular conhecimentos que quase sempre ficam
escondidos no nosso subconsciente, mas na hora certa faz valer toda
a leitura acumulada.
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Frases Sobre Literatura
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
Já sei que literatura significa letra, e vem do latim, é uma arte de
compor escritas, versos... mas é tão complicado.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Literatura é a arte de compor, onde engloba sentimentalismo,
através dos livros ou de sua própria inspiração.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Literatura é um tesouro cultural que deve ser expandido e
compartilhado.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Literatura...tão complexa! Tanto para entender quanto para explicar,
mas o seu poder de sedução literário faz valer a pena procurar
entender um pouco desta complexidade.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Frases Sobre Livros
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
Livros, não os tenha só para si, doe, distribua seu conhecimento aos
outros.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Livros, seu valor nunca perde para o avanço tecnológico atual, pois
tudo foi originado por ele.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Livros, tenha-os como uma joia preciosa, pois nossa formação moral
e cristã foi através deles.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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Os livros são muito importantes para nós, desde a fase inicial de nossa
vida até o fim de nossos dias, pois nos ensinam as primeiras letras
com carinho, e seguem conosco trazendo conhecimentos
apropriados para nosso dia a dia.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Frases Sobre Natureza
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense

A natureza agora mudou de cor, Suas flores se destacam em beleza
deslumbrante... É PRIMAVERA!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
A natureza continua 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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
A natureza está triste e chora com o rio, 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!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Comparo o mar neste instante, como meu estado de espírito, mar
calmo, que leva a refletir sobre a vida, a natureza, as pessoas... Nada
me rodeia, só existe o mar e eu, mas logo percebo que há algo
acima de nós, o céu; e agora somente o céu, o mar e eu ali
existimos...
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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 nossas confidências, de
sentir que ela me ouvia me sentia, e compreendia.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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Natureza, presença de Deus, encanto ímpar, onde tudo que nela
habita é belo. Rios, mares, beleza indefinível, montanhas e florestas,
preservação da vida. Sol, lua, estrelas, conjuntos de astros criados por
Deus, que é a prova maior de sua existência.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
O dia vem chegando e umedece toda natureza! A vida acorda em
rebuliço; o sol aparece de mansinho, e a criançada em movimento
acompanha o ritmo e a beleza da terra. Alegria é o que existe neste
novo dia que ora se inicia...
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Sentimos a natureza, através de pequenas coisas, vendo a nascente
de um rio, a flor desabrochando, e a chuva caindo de mansinho,
molhando a terra e as plantas, deixando aquele aroma de terra
molhada...
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Frases Sobre Poesia
Rayma Lima
Ana Maria Brasiliense
A poesia não precisa de escola, as palavras chegam e rapidamente
se transformam em versos e prosas.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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A poesia sempre brota nos corações de quem ama, na simplicidade
e no amor ao próximo.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Existe na poesia um encanto sem par, uma certa expectativa em
conseguir através das palavras, atingir a sensibilidade de quem lê.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Existe na poesia um magnetismos infinito, que penetra em nosso
coração, eleva nossa alma e nos transporta para lugares onde a
natureza reúne sua beleza.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Poesia é o alimento do ego, é encantamento dos sonhos e ilusões.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Poesia vem da inspiração, mas às vezes o poeta risca, rabisca, e a
inspiração não vem, novamente concentra, risca, rabisca, e uma
pequena luz ilumina seu ser. Então a poesia está brotando em seu
coração.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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