Entrevista I
O que lhe deixa feliz? Alguém perguntou.
-Família reunida.
Ter meu próprio dinheiro
Ser lembrada
Ler.
Fazer um poema.
Escrever um texto.
Comprar roupa, sapato, mesmo que não seja para mim.
Receber carinho
Ouvir uma música que traduz o que sinto.
Viajar observando a estrada, a paisagem.
Aprender algo novo.
Receber flores,, livros, chocolates e perfume.
Encontrar amigos.
Realizar um sonho...

Ilma de Albuquerque Silva

Garanhuns, Maio de 2015

PREFÁCIO
Algumas entrevistas são minhas( Eu
mesma me entrevistei).
Outras, são de alguém que me
interrogou, há algum tempo, e ficou na
memória.
Outras ainda, foram indagações da família.
Urge dizer que as respostas são honestas,
fiéis, realmente verdadeiras.
Quem as lê, melhor me reconhecerá .

1) Uma cor
- Verde
2) Uma palavra
-Saudade
3) O que a deixa triste
-Ficar sozinha
4) O que mais gosta
-Passear
5) Um cantor
-Nelson Gonsalves.
6) O que gosta de fazer
-Ler, escrever, bordar.
7) Lembrança da infância
-A escola e as brincadeiras.
8) Cite um livro da Bíblia
-Salmos
9) Um versículo
-Ame! Viva! Creia em Deus!
-Salmo 24:1
10) Um conselho ou pensamento
-
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ENTREVISTA III

Alguém me perguntou
o que me deixa feliz.

*Uma cor
-verde
*O que gosta de fazer
1)-Família reunida
*Uma dor
- Ler, escrever, passear...
2)-Ler
-Separação
*O que se lembra da infância
3)-Fazer
um
poema
*A palavra mais linda
-Da escola, das brincadeiras...
4)-Escrever um texto
-Mamãe
*Que país gostaria de visitar
roupa, sapato- Conhecer o Brasil
*O5)-Comprar
prato predileto
- Doces
6)-Ter meu próprio dinheiro
*Qual o livro da Bíblia que mais gosta
*O7)-Ser
que mais
detesta
lembrada
-Salmos
-Mentira
*Um hino
8)-Ser acariciada
*O9)-Encontrar
que mais gosta
com amigos - Doce paz.
-Reunião em família
10)-Um sonho realizado. *Um versículo
*Uma doce recordação
-Salmo 24:1
11)-Comprar
roupa
e
sapatos
-Os filhos crianças
*Deixe um conselho para o grupo
12)-Receber
flores,
livros,
chocolate , perfume...
*Livros que mais gostou.
- Ame! Viva! Crê em Deus!
13)-Viajar
(observando
a estrada, a natureza
-Poliana,
O Pequeno
príncipe
14)-Aprender
algo novo
*Um
cantor
-Nelson
Gonsalves
15)-Ouvir
música
*Um
escritor
16)-Ter
dinheiro para dar aos filhos e netos
-Max Lucado

Alguém me perguntou e eu respondi
1) Para quem você diria “eu te amo.”
-Para meus filhos, netos, irmãos, sobrinhos
e pessoas as quais convivo.
2) “Saudades de você.”
- Para meu pai, Rosália (filha), Ilza (irmã)
Ivam
(irmão), Vanzinho (sobrinho)
3) “Fé em Deus”
- Para minha amiga Samara.
4) “Deus te abençoe!”
- Para Claudio, Erika e Milka,
que perderam sua mãe nestes dias.
5) “Fica comigo, preciso de você”
-Para meus filhos e netos.

6) “Você está linda!”
-Para minha mãe.

7) “Obrigada.”
- Para aqueles que me elogiam
e me respeitam.
8) “Desculpa, perdão!”
-Para Irineu, por querer lhe pagar
com a mesma moeda,
por não aceitá-lo como o é.
9) “ Eu te admiro”
- Sara, amiga, conselheira
mulher de fé e oração
10) “Você é especial”
- Minha mãe, sempre me ajudou
nas horas difíceis.
Te amo mamãe!

-

1) Se você pudesse está com alguém hoje quem
escolheria?
-Rosália.
2) Fale sobre uma viagem inesquecível
-Viajei com Rosália e Jaques para São Bento do Uma
no dia do aniversário dela, em 27/10/2002
3) Se pudesse matar uma coisa em sua vida qual
escolheria?
- O medo.
4) Qual o Natal mais feliz que já passou?
- Diria dois:1958e 1969, (a chegada do meu primeiro
bebê.)
5) Sua vida com uma só palavra
- Saudade

SETE COISAS QUE PRETENDO FAZER ANTES DE MORRER.*
Publicar meus livros: "ROSÁLIA", "MEU MUNDO", "GRITOS"
Acompanhar o crescimento dos meus netos.
Viver uma vida de comunhão com Deus.
Fazer a vontade do Senhor!
Finalmente só quero saúde e paz .

SETE COISAS QUE MAIS DIZ:
-Te amo!
Obrigada Senhor!
Vida madrasta!
Deus!
Quanta saudade!
Tudo bem?
Deus te abençoe!

*SETE COISAS QUE MAIS FAZ*
- Crochê
Tricô
Bordado
Escrever
Ler
Passear.
Cuidar do jardim.

*SETE COISAS QUE MAIS AMA*
- Fazer compras
Estar com filhos, netos e amigos
Reunião com a família
Dar presentes
Ter um jardim bem florido.
Fazer refeições fora.
Dormir bem e sonhar com meu amor que Deus levou

1) Se você pudesse estar com alguém hoje, quem escolheria?
-Rosália.
2) Fale sobre uma viagem inesquecível.
-Viajei com Rosália e Jaques para São Bento do Uma no dia
do aniversário dela, em 27/10/ 02.

3) Se pudesse deletar uma coisa em sua vida qual escolheria?
- O medo.

4) Qual o Natal mais feliz?
- Diria dois:1958 e 1969( nascimento do meu primeiro bebê)

1)Setenta anos! Foi bom?
-Uma infância inesquecível . Saudades
tantas!
Adolescência acorrentada pelo amor.
Uma linda família.
a Filhos adoráveis.
2) Você realizou todos os desejos?
-Na infância e adolescência nada me faltou.
3) O que faltou fazer?
- Perdoar. Deveria ter sido mais complacente.
4) Tanto tempo! Como viver 70 anos?
- Preservar a saúde
Alimentar o espírito
Vida de oração

5) Setenta anos! Acha que viveu o suficiente?
-Bastante. Mais do que esperava. Louvo a Deus por isso
Tempo suficiente para criar meus filhos, hoje adultos,
independentes, e ver meus netos.
6) Em sua vida houve momentos mais felizes ou mais tristes?
- Minha vida foi de lutas e vitórias. Tempestades e bonanças.
Dias de sol e chuvosos.
Foi bem temperado.

7) O que fez da vida?
- Rendida aos filhos, ao trabalho, à Igreja.
8) Aproveitou muito estes anos?
- Muito a desejar, porém satisfeita e agradecida a Deus, o
Doador

9) Que lição aprendeu durante esse tempo?
- Que a vida é um palco. Cada um deve representar seu
papel com muita garra, tentando agradar não só aos
expectadores, mas sentir prazer no que faz.
Representar cada peça consciente de que há um público,
por isso fazer o melhor para não decepcionar ninguém.
Que o objetivo seja alcançar a perfeição.
10) O que mudaria na sua vida?
- Se pudesse mudaria:
Meu temperamento
Mudaria minha profissão ,
Outras coisas que não convém dizer.
O homem nunca está satisfeito
Com o que ele é, nem com o que tem.

POSFÁCIO
“ Os dias da nossa vida
sobe a setenta anos
ou, em havendo vigor,
a oitenta;
neste caso, o melhor deles
é canseira e enfado,
Porque tudo passa rapidamente,
e nós voamos.

Ensina-nos pois,
a contar nosso dias
Para que alcancemos
coração sábio!”

Salmos 90: 10e12

TEXTO, DIGITAÇÃO E FORMATAÇÃO:
Ilma de Albuquerque Silva.

IMAGEM: Google.

