
de coragem, ela escreveu a própria história. 

Ela foi uma



Ela não era famosa,
Ela não saiu nas capas de revistas, 
Ela era uma mulher comum, 
 Ana, Lourdes, Maria, Rita
Dona de casa, 
mãe, 
empreendedora, 
mulher de negócios, 
 era avó, 
gostava de jardinagem, 
e cozinhava como ninguém, 
Ela me  inspirava,  era forte,
suportou dores, 
criou oportunidades, 
superou dificuldades,
Sua vida rendia um livro,
sua história foi inesquecível, 
com toda simplicidade de uma 
pessoa comum
Ela conseguiu ser extraordinária, 
É assim que vamos homenagear no 
mês internacional da Mulher. 
Você contando a história dela. 
E assim eternizando a memória.



O Memorial Vale da Saudade, 
pensando em eternizar histórias, 
criou esse ebook com a vida de 
muitas mulheres que eram 
extraordinárias em suas diversas 
formas.
Acreditamos que todas as mulheres 
são memoráveis, com suas histórias 
de vida que inspiraram outras. 
Gratidão por cada um que 
participou enviando 
carinhosamente suas memórias. 



Sabe o que torna cada pessoa única e 
inesquecível?
Aquele algo, que a gente sempre 
espera encontrar
em outras pessoas, mas nunca 
encontra...

Aquele algo que a gente já encontrou 
uma vez,
naquele momento mesmo que por 
um instante
é único e insubstituível.



Quando eu partir, não se lamente.
Pode chorar, mas não desperdice muitas lágrimas.

Guarde nossos sorrisos.
Guarde nossos abraços.

Os momentos que pareceram eternos.
Tente lembrar de algumas brigas.

Mas só daquelas em que nos reconciliamos.
Lembre-se do Eu te Amo.

E esqueça do Eu te Odeio dito impensadamente.
Sorria das piadas que fiz.

E esqueça dos palavrões que falei.
Deseje novamente meus carinhos.

Mas esqueça das feridas que abri em você.
Lembre-se dos sorrisos espontâneos.

Mas esqueça dos dias em que me pegou de mau humor.
Lembre-se que fui humano.

Amei humanamente o quanto pude.
Vivi humanamente enquanto pude.

E errei mais do que gostaria.
Mesmo assim, esse momento não me é doloroso.

Tenho que ir.
Tenho mesmo que ir.

Mas levarei pedaços de você comigo.
Deixarei pedaços meus com você.

E quando quiser me encontrar, olhe pro céu.
Procure Deus entre as nuvens.

Procure-me entre Deus.
Você não O verá.
Mas eu te verei.

O simples fato de você procurar por Ele, fará minh'alma mais feliz.
E se em algum momento uma chuva fina vier a banhar teu semblante,
saiba que será Deus atendendo um pedido meu, derramando em você

todo o amor de meu coração pra sussurrar discretamente:
- Estarei sempre contigo.

- Rafael Estevan

https://www.pensador.com/autor/rafael_estevan/


Eu nasci de um ventre abençoado e de uma mulher mais que especial, a melhor MÃE que
Deus poderia ter me dado na vida.
Minha mãe, era sempre muito positiva, alto astral, feliz e só falava palavras positivas e
com muito amor. 
Eu e minha mãe éramos muito unidas, pois além de ser a MINHA MÃE, era também a
minha MELHOR AMIGA / CONSELHEIRA / COMPANHEIRA, enfim, meu coração fora do
peito.
Sempre contávamos tudo uma à outra, não havia segredos entre nós. 
Ela era a luz que irradiava nossa família. Era uma pessoa maravilhosa que sempre
despertava sorrisos em qualquer um. 
Tenho muito orgulho na sua história de força e coragem e em ver tudo que conquistou. 
Minha mãe será sempre minha maior inspiração, pois com ela, aprendi o verdadeiro
sentido da palavra AMOR / GRATIDÃO / RESPEITO. Ela era a luz da minha vida.
Sinto como se continuasse aqui ao meu lado, mas de um outro jeito; de uma outra forma.
Eu sei que jamais vou esquecer as coisas que passamos juntas, as histórias que
escrevemos e as risadas que tanto demos... bem como as lágrimas que escorreram do
nosso rosto. 
A união e o amor entre nós, sempre foi o melhor que tivemos.
Além de ser MÃE MARAVILHOSA e LINDA, ela também era uma artesã perfeita, onde
criava suas artes e fez muitos trabalhos lindos de crochê e reciclados...e eu, cheia de
orgulho.

GRATIDÃO é o que mais sinto porque tudo que sou hoje, devo à minha mãe e com
certeza, valores e ensinamentos que jamais serão esquecidos.
Hoje sinto muitas saudades do seu abraço apertado, da sua voz meiga e do seu amor
incondicional, enfim, uma imensa saudade da Minha Mamis.

Com amor da sua filha, 

 

Marilena Autran Polito
Nascimento 19/08/46
Despedida - 24/04/21

- Kátia Autran



Ela era assim
Angelica era mãe, avó e tataravó.
Antes de ser diagnosticada com depressão severa, aos 68 anos ela era extremamente
ativa.
Lembro-me que alguns dias antes de começar a aparecer os primeiros sintomas, ela
veio à minha casa, perguntou:
– Tô vendo algumas redes suas aqui que estão se acabando, acho que precisa serem
lavadas.
– Eu falei: Vó, eu consegui alguém para lavar pra mim, é só uma questão de tempo.
– Ela disse:
– Tempo é agora, deixa que eu faço isso para você, pois parece cansada.

E foi assim que minha avó Angélica, mesmo em idade avançada, pegou 3 bacias,
arrumou o sabão e kiboa, pegou um “pau de vassoura” e passou a manhã lavando com
suas próprias mãos as 5 redes, que estavam a mofar em meu guarda roupa.
Essa foi a última lembrança que tive de minha avó saudável, alguns dias depois ela
começou a se sentir mais preocupada em virtude de muitas contas a pagar.
Se importava com tudo: luz ligada, torneira pingando, comida sobejando.
E assim, aos poucos a ansiedade lhe tomava conta e ela vinha desmoronando.
Chegou um dia em que os médicos não tinham mais esperança por outras implicações
que o corpo debilitado apresentava, por que rejeitava se alimentar.
Lembro do dia que minha tia a tirou do hospital e nos disse: A família tem que ajudar.
E iniciamos um rodízio de cuidados com minha avó.
Dávamos alimentação em seringa e logo depois o corpo já estava reagindo. Eu falei
corpo físico, por que mentalmente o esquecimento batia, até vir o diagnóstico de
Alzheimer.
Depois desse episódio, e com muito amor e cuidado ela viveu por mais 13 anos.
O início do ano era a data em que toda a família a se reunia para comemorar seu
aniversário.
Cada qual falava em seu ouvido de coisas que pudessem ajudá-la a lembrar de algo. Ela
reagia com alguns movimentos bruscos. Mas nada falava.
E Angélica viveu 90 anos e deixou um legado de persistência.
Ela insistiu em viver o tempo todo.
E isso nos fez felizes.-

 

Angélica Félix

- Rose Pinheiro 



Ela foi exemplo de tudo de mais lindo que uma pessoa pode nos ensinar em vida,
Benicia Batista, ela que nos faz lembrar a cada momento os seus ensinamentos, uma
mulher de guarra,forte,que lutou desde a criação dos filhos até a dos netos, que
sempre foi uma excelente esposa, uma mãe excepcional, uma Vó incrível, que acolhia a
todos com o mesmo amor, amada e respeitada por todos, ela que nos ensinou tanto
sobre Deus, ela era  aquela que quando chegava visita sempre falava: Hoje não tem
nada para lhe oferecer só café e bolo, que esteve com  todos nós em qualquer que fosse
o momento, aquela que chorava por tudo, mais sempre nos ensinou a ser forte, viveu o
sonho de toda mãe,  teve 11 filhos que são exemplos de seres humanos, o lindo dom de
ser vô e nos acolher de forma indescritível, o seu modo único de ser sogra e acolher
todos os "achegados" e ainda ter a alegria de está presente no descobrimento do seu
primeiro bisneto, será impossível esquecer de ti,ganhamos uma estrela no céu, a mais
brilhante,a mais linda, guardarei comigo todos os nossos momentos minha vó,seu
sorriso e bico quando estava zangada estará pra sempre em minha memória, te amarei
e tenho certeza que de lá de cima a senhora vai esta olhando por mim e por nossa
família, como sempre me incentivou continuo lutando pelos meus sonhos,  estou
tentando ser forte como a senhora sempre nos ensinou e pediu,Deus te acolheu há 2
anos, ele cuida de ti e  a senhora cuidará eternamente de nós, te amo infinitamente.  
Seguimos aqui, lembrando todos os dias da senhora e nunca esquecendo dos seus
lindos ensinamentos, tenha certeza que a senhora fez de nós, seres humanos melhores
e levaremos isso até nosso último dia de vida.

Benicia Batista Mendes

- Gessica Mendes Nunes 



Fazíamos aniversário no mesmo dia, 26 de abril e tínhamos vinte anos de diferença. Ela
me chamava de "mãe branca" dela. Ela era jovem, sua cor era escura, mas ela exalava
luz pra quem passasse por seu caminho. Ela era pura alegria, acho que já acordava
sorrindo e devia sonhar com suas coreografias e com seus passos de dança. Assim que
a conheci, sabia que ela seria especial. Foram anos de convivência, durante duas vezes
na semana, lá estávamos, com calor, frio ou chuva, pq nenhum motivo nos fazia faltar
aquelas aulas...

Uma vez, ela nos comentou, timidamente, que estava sentindo dores e realizando
alguns exames. Ficamos preocupados e solidários. Dessa vez, ela melhorou, ou
resolveu não nos deixar tristes e disse que estava melhor. Passaram alguns meses... 
 Inclusive eu ja não fazia mais parte daquela turma de dança, pois estava morando em
outro estado. Foi pelas redes sociais que fiquei sabendo da sua partida. Aliás, meu
coração ficou literalmente partido e dolorido, por saber que minha "filha adotiva" já
não estaria mais entre nós.

Sua lembrança permanece viva entre nós, através do seu exemplo de vida e da sua
alegria de viver, que mesmo com problemas de saúde, procurava passar sempre o
otimismo e a esperança, nos mostrando, através da dança, que não importava se
estivesse certo ou errado, que cada uma tinha o seu ritmo e o que valia era nos
sentirmos "divas"!
Gratidão pelos ensinamentos e pela sua curta passagem entre nós. Josy querida, vc
deixou marcas e em sua memória, eu me sinto literalmente uma DIVA!

Josy Simeão

- Joyce Boer 



Minha heroína, meu anjo, minha mãe,

Nasceu no dia 27 de Abril de 1954, recebeu o nome de Lindalva Cassiano Demétrio, mas
para muitos que a conheceram era simplesmente dona Lindalva, uma mulher que
sempre trabalhou para oferecer o melhor para sua família.
Nada do eu disser fará sentido para aqueles que não tiveram a oportunidade de
conhecê-la, mesmo assim compartilho um pouco de quem foi essa mulher
extraordinária que Deus me presenteou como mãe!
Ela amava conzinhar e servir às pessoas da melhor maneira possível, sempre com um
sorriso no rosto.
Nada do que fazia era pensando em si mesma, mas nos outros sem pensar no dia de
amanhã e vivendo sempre o agora!...Adorava ouvir boas músicas de sua geração e
cantar ao mesmo tempo que preparava as refeições do dia.
Era protetora dos animais e fazia questão de resgatar os animais abandonados nas
ruas, e cuidar dos mesmos, aliás foi o que fez nos últimos anos de sua vida!
Para mim foi uma mulher que jamais será esquecida, não só por ser minha mãe e dos
meus irmãos,mas também por nos ensinar pelo o amor e pelo o exemplo o que
devemos ser e como devemos viver nossa curta e breve passagem por este plano.
Dona Lindalva nos deixou no dia 08 de Maio de 2021, aos 67 anos, véspera do dia das
mães do ano citado, em consequência de vários AVC's que foi acometida no decorrer
dos anos de sua breve existência.
Agora cito parte da música que ela mais gostava de ouvir: "Eu nunca mais vou te
esquecer meu amo"...Segue daí que eu seguirei daqui até um dia nos encontramos
novamente.

Lindalva Cassiano Demétrio

- Adriano Viriato



Uma pequenina “grande”, linda, encantadora menina “mulher”, cheia de brilho, que
trasbordava alegria, que arrebatou meu coração e o de centenas de pessoas que a
conheceu, uma menina que foi tão sonhada que eu falava que *era a cereja do Bolo, que
fechou minha fábrica com chave de outro e que era a florzinha mais linda do meu
jardim* que trouxe cor pra minha vida, um mundo cor de rosa e se transformou em
multicores como um arco-íris de doçura, de leveza, de sorrisos, de ternura, o mundo
visto por seus olhos eram cheio de festa, de alegria, de empolgação, de movimento de
meiguice, feminilidade, e muita vontade de viver intensamente e ser feliz, até que com
6 anos em apenas 48h, passou mal, vomitou, dores de cabeça, dois enfermeiros em casa
não entendia o que poderia ser, um exame uma infecção apareceu, fortes dores de
cabeça, convulsão, desespero, ambulância, bronquiaspirou sem chance de chegar ao
hospital, sem chance de saber um diagnóstico melhor, e assim sua luz se apagar, o
brilho foi embora todo universo de amor que elas nos trouxe ficou dentro de nós... o
amor… sua grande lição foi o amor que vivemos que ela nos doou gratuitamente, e pelo
amor por ela, pelos que ficaram é que eu sigo sobrevivendo com o coração sangrando, a
alma dilacerada, uma dor insuportável a quase 3 meses... esse amor está plantado
dentro de cada coração que um que teve a honra de receber um sorriso dela, de sentir
seu olhar de ternura, de sentir seu amor, sua alegria, de enxergar a vida pelos olhos
dela… pode sentir todo amor.. e *somente suportamos a dor, com atos de amor* e
quanto nós *olhamos com olhos de amor** o amor vence a morte*nascemos para amar
e se não for pra isso a vida não vale a pena…isso ela nos ensinou, amar como Cristo nos
amou, e suportamos tudo por amor, um amor que vem de Deus.. que nos sustenta nos
alivia e que somos gratos pois fomos alcançados com esse amor divino, através dessa
luz desse anjo desse ser de luz, dessa alma completa que um dia nos reencontraremos
eu e vc minha menininha, 
meu eterno amor, 
minha filha  Maria Helena Cabral Tanaka!!

Maria Helena Cabral Tanaka

- Stefania Roberta Cabral de Araújo lima 



Dizem que todas as mães são iguais, mas acredito que não. A minha Siláu (apelido que dei)
foi a melhor vó, a melhor sogra, (dúvida disso?!!! Qual genro tem a foto da sogra na
carteira?!!!)
 Por onde minha mãe passava, deixava um rastro de alegria. Tinha sempre uma piada ou
charada pra contar. Desde pequena, adorava recitar poesias e sempre nas festas já podíamos
esperar ela "proclamar/recitar" seus poemas, mas ela gostava mesmo, era de ser chamada de
compositora, afinal seu time do coração CRUZEIRO foi contemplado com várias canções
compostas por ela.
 E o "tempero" dela, era inconfundível, por isso os almoço de domingo a casa ficava cheia de
primos e tios.
 Mas o que mais me pego refletindo sobre a minha mãe, foi como uma mulher simples do
interior de Minas, administrava tão bem as economias casa e cuidava dos 4 filhos sozinha, já
que meu pai era caminhoneiro e passava a maior parte do tempo viajando à trabalho.
 Sabe aquele título de "guerreira", certamente minha mãe se encaixa direitinho. Passou por
uma tuberculose, câncer de estômago, dois acidentes graves automobilístico, AVC , várias
informações e por fim o Parkinson..
 Mas o mais me impressiona, é como minha mãe é lembrada. Sua generosidade é lembrada
por tanta gente que conheço e até mesmo por quem não conhecia e que vieram me relatar do
quanto a minha mãe se desdobrava para ajudar para conseguir medicações, roupas, sapatos,
brinquedos, material escolar, entre outras coisas. Ela era capaz de tirar da própria boca o
alimento para dar à quem precisasse..
 Minha mãe tinha um super poder, o poder de cativar e envolver as pessoas em uma
atmosfera de carinho e muita alegria a onde quer que ela estivesse. Não foi à toa que era
conhecida por muitos por " Vó Lalau" e como ela gostava deste adjetivo.
 Em meu conto de fadas, consigo imaginar que no céu, ela esteja cantando, recitando poesias,
contando piadas e charadas e fazendo a maior festas com a comunidade celestial.
 E o que essa mulher excepcional me deixou como exemplo é que acima de todas as
dificuldades que a vida nos impõe, vale a pena viver e ter fé.
 Que este 8 de março eu me lembre da mulher incrível que a minha mãe foi e não a data de
sua partida.

Laurecy Andrade Mendes

- Maria Clara Mendes Andrade 



Que o medo da solidão se afaste
E que o convívio comigo mesmo
Se torne ao menos suportável;

Que o espelho reflita em meu rosto
Um doce sorriso que me lembro ter 

dado na infância;
Porque metade de mim é a lembrança 

do que fui,
A outra metade eu não sei...

Osvaldo Montenegro



O nome dela era Elza.

Viveu nesta terra por 85 anos. Era linda.
A primeira lembrança que tenho da minha vida, é de
nossas brincadeiras quando eu tinha apenas três anos.

Brincávamos com água no quintal da casa dela, ela, minha
mãe e eu. Como eu amava estar lá e brincar com elas!
Me lembro de, quando ia embora, ela e meu avô ficavam
acompanhando pela janela - que naquela época abria
direto para a rua.
Também me lembro das brincadeiras com minhas primas,
onde nossa casinha era embaixo da mesa e ela passava
horas com a gente ali.

Junto com minha mãe, elas faziam coisas deliciosas. Balas
de coco eram minha maior alegria - essas de aniversário,
sabe? Comia enquanto ainda era uma liga de açúcar
transparente (quem sabe como elas são feitas vai me
entender).

Cresci...

Elza Rodrigues de Paula



-Priscila Gauna

Passávamos longas tardes jogando baralho. Ela era ótima em buraco e paciência. Assim
estávamos próximas.

E ela ainda me mimava com docinhos de leite sempre que eu a visitava 

Vó Elza sempre gostou de casa cheia. Queria os amados sempre perto. Adorava
comemorar aniversários! Cuidou da família com todo amor e foi cuidada com esse
amor até o fim.

Quando meu avô faleceu, ela teve que se redescobrir. E passou por uma transformação
gigante.

Começou a viajar, conheceu vários estados, conheceu várias pessoas, se divertiu.

Hoje, já mais velha, penso o quanto deve ter sido difícil ficar viúva depois de tantos
anos casada com meu avô. Mas principalmente, penso em quanto foi bonito esse
processo de reconstrução, de ressignificar, de se reabrir para a vida.

O fim de sua vida não foi fácil. Ela desenvolveu E.L.A. (esclerose lateral amiotrófica) e
só quem acompanhou uma pessoa com essa doença sabe como é triste. Mas vó Elza foi
um exemplo de garra, força e coragem.

Aprendi muito com ela nessa vida. Aprendi que os detalhes fazem diferença, que um
carinho é sempre bem vindo, mas principalmente, que há vida depois da perda.

Se eu for metade da mulher que ela foi, estou bem.

E a saudade segue.

...



Ela era muito especial, uma mulher incrível, muito amorosa e prestativa que possuía
um coração enorme para ajudar. Não tenho palavras para descrever o quanto ela era
especial para mim assim como para a família e amigos que tinha. 

Onde quer que você esteja saiba o quanto nós a amamos, independente de todos os
seus defeitos e falhas, você sempre foi alguém que batalhou por suas coisas e vitoriosa
em tudo o que fazia. Sem mais palavras, tenho uma última coisa a dizer:
continuaremos lhe amando, saudades eternas de você. Jamais esquecerei a irmã e
mulher incrível que você foi e vai continuar sendo para mim.

Terezinha Estelina da Silva

- Valdete Maria Silva dos Santos



Irley de Araújo Matos, 39 anos pessoa espetacular.
Irley foi uma grande mulher, mulher Guerreira
Irley era uma pessoa: Mãe, Irmã, Prima, Amiga, Esposa, Sobrinha, Filha, Neta etc..
Pessoa muito maravilhosa que pegou todos de surpresa com a sua partida inesperada.
Deixou um legado muito bom pra nós aqui na terra.
Umas das suas lições aqui pra todos nós foi:
Generosidade fazia de tudo um pouco pra todos.
Atitudes que sempre tomada do seu jeito mais era resolvido.
Amorosa amava todos com seu grande coração.
Vc sempre pensava em todos em minha irmã
Que vc descanse em paz minha irmãSaudades

Irley

- Dayanna bárbara 

Minha única irmã



Luciene Souza de Araújo Matos, 60 anos foi uma pessoa extremamente vitoriosa.
Luciene foi uma mulher: Guerreira, Mãe, Esposa, Avó, Filha, Irmã, Sogra, Amiga,
Cunhada, Sobrinha etc...
Foi uma grande mulher que lutou contra o câncer durante 28 anos da sua vida, ela
sempre vivia na maior alegria como se nada tivesse acontecendo.
Curtiu muito e muito seu tempo aqui na terra como se não houvesse o amanhã.
Deixou um enorme legado na terra para todos.
Umas das lições que ela deixou pra todos nós foi:
Força de vontade pra cada um de nós chegar ao nossos objetivos.
Determinação e Persistência para conseguir tudo que desejar.
Estudo e Trabalho
Lealdade sempre pq ela sempre foi uma pessoa fiel e dedicada, sempre cumprio suas
promessas.
Muito Amor sempre foi uma pessoa muito amorosa e expressava o seu amor com
todos.
Mãe penas que são poucas linhas pq a senhora merece muitos livros.
Fica em paz minha GUERREIRA

Luciene Souza de Araújo Matos

- Dayanna bárbara 



Ela era uma pessoa simples e trabalhadora; uma guerreira.
Criou seus filhos com muitas dificuldades, mas nunca faltaram amor, carinho e
atenção.
Foi uma ótima companheira, uma mulher excelente e uma maravilhosa mãe.
Passou momentos difíceis, mas nunca perdeu a dignidade.
Não era atriz e nem famosa, apenas uma mulher caridosa, atenciosa e amiga
Ela se foi, mas deixou um legado do bem, pois era muito amada.
Ensinou seus filhos a serem humildades, respeitarem o próximo e serem honestos.
Tenho muitas saudades dela, pois ela era minha amiga, companheira, e confidente.
Ela é uma estrela que brilha no céu, do lado do Senhor Deus.
Mãe, você jamais será esquecida, lhe amaremos para sempre.
Tantas coisas boas a senhora fez, que só poderei dizer que a senhora foi a MELHOR
MÃE DO MUNDO.
O amor e o carinho que deu aos seus filhos, são esquecíveis.
Sempre seremos gratos e abençoados por você ser a nossa mãe.
Temos muito orgulho de sermos seus filhos.
Sei que está nos abençoando, olhando por nós.
Eu tenho tanto pra te falar
Mas com palavras não sei dizer
Como é grande o meu amor por você
E não há nada pra comparar
Para poder lhe explicar
Como é grande o meu amor por você
Nem mesmo o céu, nem as estrelas
Nem mesmo o mar, nem o infinito
Não é maior que o nosso amor, nem mais bonito
Me desespero a procurar
Alguma forma de lhe falar
Como é grande o meu amor por você.

Maria da Guia Felix de Melo

-Roberta Cristina de Melo

Minha mãe



Resumir a história de minha esposa em um texto é muito difícil, eu escreveria um
livro sobre ela, especialmente os últimos dias de sua vida. 
Não sei, sinceramente, de onde veio tanta força, eu era um homem(o símbolo da
força) e não tive um terço da coragem que ela teve. 
Temos 2 filhos, Joaquim e Benício. Somos 3 homens na casa, e ela ( nosso símbolo de
resistência). Não é sobre toda a vida dela, é sobre os últimos dias que quero falar, por
que foram os nosso piores, mas o dela. Não. Ela tinha um jeito tão superior de lidar
com a situação. 
Descobrimos no dia 02 de agosto do ano de 2021 um tumor em estado de metastase
no fígado, para quem não sabe, o câncer no fígado é um dos mais letais. Daí começou
todo um tratamento, quimio e mais quimio, vi minha esposa perder a cor, perder os
sentidos com tanta dor, mas nunca perdia o humor. 
Sempre havia esperança, sabe? Os meninos perguntavam o tempo todo quando ela ia
ficar boa, e eu confesso que não sabia mais o que fazer, será que eles
compreenderiam? 
Minha mãe me ajudou muito com os meninos, tivemos muita ajuda, mas sabe quando
precisamos de um reforço maior? Pois é, foi assim nos últimos dias. 3 meses depois
não sabíamos mais ao que recorrer, cada pequena melhora era uma comemoração à
parte. 

Minha Esposa Taís



Ela queria que nossos filhos continuassem a rotina, fosses á escola, e tive ajuda para
isso, por que ela não queria que eles vissem a dor. Lembro como hoje, no dia 23 de
outubro ela passou bem mal e levei com urgência para o hospital Aristides Maltez,
pelo olhar da médica de plantão a situação não era boa, e não era mesmo. 
Não me lembro ter chorado tanto em toda minha vida quando a vi naquele estado, não
me lembro de me sentir tão desolado na vida e sem fé. Luana não costumava reclamar,
na verdade, era ela quem costumava me acalmar, me senti um “nada”. 
Os médicos deixaram a família vê-la na UTI, os meninos foram visitar, Luana, sua
irmã foi nossa base, com calma e sem comoção parecia até estar anestesiada, mas de
onde ela tirava aquela força? Esteve com a Irmã o tempo todo. 
Minha Silvania nos deixou no dia 26 de outubro, na UTI, eu estava com ela, já não
conseguia mais ver muito dela por que os remédios para dor tiravam muito da
consciência. 
Era para falar dela, né? Mas acabei falando mais de mim, sem ela. Hoje sou eu e os
meninos, ainda tentando se adaptar. Ajustamos a vida, minha mãe tem sido nosso
suporte. E é sobre essas mulheres que eu falo hoje. 
Taís (que suportou tanta dor sem reclamar), Luana (que cuidou e se doou tanto) e
minha mãe Glória que até hoje está sendo meu suporte. 
As mulheres são especiais, são fortes, são superiores, são dádivas na vida da gente. 
Minha vida foi transformada por elas. 

- Anto. Paiva Neto



- Martha Medeiros

Você é a saudade que sente da sua mãe, o sonho desfeito quase no 
altar, a infância que você recorda, a dor de não ter dado certo, de 

não ter falado na hora, você é aquilo que foi amputado no passado, 
a emoção de um trecho de livro, a cena de rua que lhe arrancou 

lágrimas, você é o que você chora.



É O que falar sobre essa pessoa fantástica que fez parte da minha vida durante esses
maravilhosos 9 anos.
Você foi e ninguém vai tirar esse posto que você tem na minha vida religiosa e no meu
coração. Mamis como eu chamava serei sempre sua Filha única, mesmo não sendo a
primeira nem a última.
Será sempre lembrada por mim pois me deu muitos concelhos dentro da religião e
fora dela.
Sempre disse que Te amo  então não vou falar outra vez pois sei que a senhora sempre
soube do meu amor.
Sua ausência me magoou muito fiquei sem palavras pra suporta tanta dor, não
consegui me imaginar sem minha mãe pequena foi muito difícil ou melhor é muito
difícil.
Vá em paz 
Da sua filha Dewamifan que muito te ama.

Dira Zaredecy

- Gisele Dewamifan



Gracinha.
Minha Mãezinha foi o maior exemplo de amor, de caridade, de fé. Nunca passou na sua
vida alguém que não tenha sido marcado por essas suas virtudes. Seu acolhimento e
amor ao próximo independia de credo, classe social ou escolhas. Sua essência era todo
amor!!!! Ninguém passava sem ao menos tomar um copo de água ou comer um pedaço
de rapadura.

E ninguém saia sem um "Deus te abençoe" !!! Prestou serviços por 30 anos num posto
de saúde, e nunca voltou para casa um dos menos favorecidos sem que ela desse um
"jeitinho" para seu atendimento. Na família sua casa era o ponto de apoio, fosse nas
férias dos sobrinhos, ou quando alguém necessitava de um abrigo para cuidar dos
problemas na mente. 
Minha Mãezinha foi o maior exemplo de fé e amor ao próximo nessa vida, na sua
enfermidade na luta cotra o CA, ela se manteve de pé e com muita fé!!! Nos mostrou
que a confiança em Deus jamais deveria ser abalada!!! E quem planta o bem, o bem
colherá!!! 

E hoje com uma saudade eterna eu vivo com seus ensinamentos na alma, no coração e
a certeza que do Céu ela cuida de mim e toda sua família. A melhor Mãe, melhor Avó,
melhor Bisavó, melhor Tia, melhor Irmã, melhor Amiga agora é a Melhor Serva Fiel de
Deus e Nossa Senhora no Céu !!!!! Para minha Mãezinha meu Amor eterno !!! Sua
benção Mãe !!!

Maria das Graças 
Pessoa Meneses

- Fábia Pessoa Meneses



Dona Julieta, Dona Juju... quanta saudade...
 Uma mulher que marcou sua geração e as outras que vieram a seguir. Filha, irmã, esposa,
mãe, tia, avó e bisavó, quem a conheceu jamais a esqueceu. Seja por não entenderem
direito o que falava, devido ao seu sotaque português enraizado nas suas palavras ou,
principalmente, pelos seus conhecimentos, pelos ensinamentos e conselhos que dava.
 Filha caçula da família biológica e, ao mesmo tempo, filha única da família adotiva, tinha
pensamento rápido e inteligente. Seu “olho de águia” era uma das características
marcantes. Sua visão alcançava os bônus e os ônus das escolhas que relatávamos e, de
forma veloz, abria as cortinas dos nossos pensamentos. Como era fácil consultar esse
“oráculo”, mesmo que, em alguns momentos, não fosse agradável, pois a verdade dita nem
sempre era o que queríamos ouvir, mas, com toda a certeza, era um balizador que
iluminava e orientava nosso caminhar. Grande é ela e a falta que eu sinto dela.
 Como esposa do seu primeiro, grande e único amor, Alberto Aguiar, viveu uma história
digna de filmes. Imaginem, um homem de negócios que antes de fechar qualquer acordo,
dizia “Vou pensar e amanhã respondo!”, mas, a verdade é que ele precisava ouvir a opinião
dela, sua esposa, D. Julieta, e só assim decidir sobre o melhor a fazer.
 Mãe de 2 mulheres, Sofia e Julieta, esta última conhecida como Letinha, para diferenciar,
estimulou às filhas a serem independentes e fortes.
 Experimentou ser avó, pela primeira vez, com a neta Gabriela, depois de Raquel, Luana e
Raiana. Amou todas, mas criou a mim, Luana, sob o mesmo teto, porém debaixo de suas
asas.
 Era lá o meu lugar de segurança, meu porto seguro, o meu abrigo. Era o meu chão, que me
dava estabilidade ao andar, era as paredes, que me trazia segurança e aconchego e era meu
teto, que me protegia. Até hoje, 1 ano e 3 meses após sua partida, me sinto perdida, sem
saber para onde posso correr nos momentos de dor e, nos momentos de alegria, me lembro
que você não está para compartilhar.
 Dona Julieta, Dona Juju, Mamãe, vó, bisa e, para mim, vozinha, faleceu aos 94 anos, lúcida,
contribuindo, com muita clareza, com ideias, opiniões, conhecimentos, sabores, cheiros e
lembranças, deixando tanta, mas tanta saudade, que nem tenho onde colocar. 
 Te amo, vozinha.
 De sua neta, Luana.

D. Julieta Aguiar

- Luana Aguiar



Primeiro perdi meu Pai no dia 23 /10/2015, um Pai companheiro , sempre
presente na minha vida e dos meus irmãos. Me ensinou muitas coisas, nem
criou muito bem. Se hoje sou o que eu sou foi pela educação que meu pai e
minha mãe me deram.. É perdi minha Mãe agora dia 04/01/2022,uma Mãezona
sempre presente também em minha vida, companheira, uma guerreira, uma
mulher muito forte que não se queixava de dor. Era aquela pessoa que sempre
estava pronta pra te ajudar, te escutar em qualquer momento... As pessoas
ligavam pra ela pra falaram pra ela d de seus problemas e ela estava lá sempre
disposta a escutar. Ela era muito forte. Depois da morte do meu pai em 2015 ela
soube enfrentar muito bem. Foi minha Mãe e Meu pai. E hoje não tenho
nenhum dos dois mais fisicamente. Mas eles sempre estarão vivos em meu
coração.

Lilian Ruth Ferraz 
de Araújo Valente

- Lívia Araújo Soares Valente



Minha grande guerreira, nascida em Maceió (Al), perdeu a mãe muito cedo, um irmão.

Meu avô casou-se novamente e "deu" minha mãe para uma família de italianos que
morava em SP.
Cresceu nesta família, foi criada por esta família, quando atingiu a maioridade, passou
a cuidar dos filhos da família.
Nunca aprendeu a ler nem escrever, mas nos ensinou o abecedário.
Anos depois conheceu meu pai que veio de um outro casamento, trazendo consigo 4
filhos.
Minha mãe os criou e cuidou com muito carinho e amor. Neste tempo, meus pais
tiveram três filhos, eu e mais dois irmãos.
Num trágico acidente minha mãe perdeu um dos filhos, homem, foi muito triste,
sofreu muito.
Alguns anos depois, perdemos outro irmão também num acidente de moto.
Minha mãe quase morre. Mas os desígnios de Deus é muito interessante.
Deus nos enviou uma criança para que minha mãe continuasse sua missão (criar
filhos do coração).
Ela ajudou a criar os netos e também os bisnetos.
Nos ensinou o caminho mais importante de nossas vidas, o caminho do Senhor. Nos
ensinou a rezar, a amar ao próximo, a se colocar. O lugar do outro.
Está foto foi a última que tirou com seus bisnetos, os amores de sua vida
Em 6 meses descobrimos um câncer no intestino, acreditou e confiou em Deus e
optou por fazer a cirurgia.
Hoje eu acredito que ela está curada, sim do corpo e da alma.
E nos deixou um grande ensinamento, que foi acreditar e confiar em Deus, sempre.
Entregar tudo a Ele, e esperar.
Não teve amor dos pais, mas tinha muito amor para oferecer. Sofreu muito nos seus
últimos dias, mas nunca deixou de acreditar que seria curada.

Saudades eterna mãe.
Sempre te amarei.

Eunice

- Ana Mara



Saudade da sua palavra amiga
Quando aflita estavas tinha
Sempre uma explicação pra vida!
E pedindo pra confiar em Deus
Que no momento certo a vida
Tomaria o rumo certo
E tudo se resolveria
Hoje não se encontra mais aqui...
E estou só nessa multidão
Vivendo por viver e lamentando
Sua ausência onde tudo era flores
Quando aqui comigo estavas
Daonde estás ilumina meu caminho
Mostra-me a direção a seguir
Pois em meus pensamentos
Vivas sempre estarás..

Minha Mãe Justina

- Maria Viana



Quando eu era pequeno, não entendia o choro solto de minha mãe ao
assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro.

O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis.
Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha

meninice, era incapaz de compreender.
O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, tocada

por pequenos milagres do cotidiano.
É que a memória é contrária ao tempo.

Nós temos pressa, mas é preciso aprender que a memória obedece ao
próprio compasso e traz de volta o que realmente importou, eternizando

momentos.
Crianças têm o tempo a seu favor e a memória muito recente. Para elas,
um filme é só uma animação; uma música, só uma melodia. Ignoram o

quanto a infância é impregnada de eternidade.
Diante do tempo envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente se

despede.
Porém, para a memória ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis.

Nossos filhos são nossas crianças, os amigos estão perto, nossos pais
ainda são nossos heróis.

A frase do título é de Adélia Prado: “O que a memória ama, fica eterno”.
Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente.

Quando nos damos conta, nossos baús secretos – porque a memória é
dada a segredos – estão recheados daquilo que amamos, do que deixou

saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo.

O que a memória ama, fica eterno.



Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer, ninguém nota, mas
aquela música já fez parte de você – foi a trilha sonora de um amor, embalou os
sonhos de uma época ou selou uma amizade verdadeira – e mesmo que os anos

tenham se passado, alguma parte de você se perde no tempo e lembra alguém, um
momento ou uma história.

Ao reencontrar Amigos da juventude, do Colégio, nos esquecemos que somos
adultos e voltamos a nos comportar como meninos cheios de inocência, amor e

coragem.
Do mesmo modo, perto de nossos pais, seremos sempre “As Crianças”, não importa

se já temos 30, 40 ou 50 anos.
Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas

ao cair da noite… serão sempre recentes, pois têm vocação de eternidade.
Por isso é tão difícil despedir-se de um Amor ou alguém especial que por algum

motivo deixou de fazer parte de nossas vidas.
Dizem que o tempo cura tudo, mas talvez ele só tire a dor do centro das atenções. 

Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na ferida.
Mas aquilo que amamos tem disposição para emergir das profundezas, romper os

cadeados e assombrar de vez em quando.
Somos a soma de nossos afetos, e aquilo que nos tocou pode ser facilmente

reativado por novos gatilhos – uma canção cala nossos sentidos; um cheiro nos
paralisa lembrando alguém; um sabor nos remete à infância.

Assim também permanecemos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges,
ex amores, amigos, irmãos.

E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles
que um dia nos amaram.”

 
 -Fabíola  Simões



 
E assim finalizamos nossa 1ª edição de nossa revista
de mulheres memoráveis. 
Entendemos que ao escrever uma homenagem,
contar a vida delas muitas lembranças vieram à sua
mente. 
Ao revivermos essas memórias, nós mantemos elas
vivas dentro e fora de nós. 
Eu acredito, firmemente, que somos àquilo que
ficou na memória de quem amamos. Quando nosso
legado em vida é grande não faltam palavras para
escrever nossa história. 
Essas mulheres nunca passarão, elas nunca
deixarão de viver, por que o legado existe. 
Parabéns a você que resolveu honrar essa memória,
foi um prazer para nós do Memorial Vale da
Saudade juntá-las em um só material, e assim nós
eternizamos histórias. 

- Equipe de Marketing Memorial Vale da Saudade



memorialvaledasaudade memorialvaledasaudade

www.memorialvaledasaudade.com.br

Siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de nossos eventos gratuitos.

https://www.instagram.com/memorialvaledasaudade/
https://www.facebook.com/memorialvaledasaudade
https://memorialvaledasaudade.com.br/

