
COLOMBINES 

  Uma amizade em seu aspecto mais detalhado estabelece ricos diálogos entre 

os atores que interagem. Favorece a ampliação da memória afetiva, influencia no 

contexto sociocultural. Não é apenas um fenômeno de caráter contemporâneo. 

E por que não dizer cognitivo - primitivo? 

 O reflexo é visível em postura de amor ao próximo, elevação da autoestima e 

memória coletiva. De raciocínio. Advento provocador de mudanças. Inspirador! 

 O cenário tem um significado todo especial, pois permite o encontro das 

personagens com um conjunto de sinais que revelam harmonia nos infinitos detalhes 

do cenário cotidiano. Porém, sem os protagonistas, os espaços permaneceriam na 

forma de “natureza selvagem”. 

 Intempéries: vendavais, tormentas, secas, tempestades, desordens, quebranto, 

olho gordo, mal olhado, espinhela caída, vento virado...  A trindade é chamada pela fé 

para curar através das raízes do saber: Tradição e simplicidade que ocupa um lugar 

especial na memória de gerações. Tia RAI, defensora da beleza das flores conheceu a 

seiva das ervas medicinais que nos fortalece e que revela as crenças de uma rica 

ancestralidade. Deus é minha luz, Deus é meu guia, por isso sou feliz... Com os poderes 

de Deus e da Virgem Maria. 

 Em Face do exposto, acredito que a afetividade foi determinante na construção 

da trajetória existencial, o retorno a terra – A morte revelou com profundidade uma 

vital herança, o somatório de todos os gestos de amor durante os dias que passaram 

juntos... Muitos relatos e lembranças das gentilezas, por vezes, ditas com um doce 

gesto, um olhar. Não foi relevante a dimensão geográfica local e sim a decisão de 

amparo, de acolhida humana. A melhor parte, aquela que se eternizou, foi feita de 

simples e significativos afetos. Muito além dos recursos imagéticos, a atenção 

dispensada, a caridade e a paciência formaram a pérola do bem conviver. 

 Nesse limiar, a importância da história decorre em âmbito geral, da ausência de 

procedimento metodológico para indexação do respeito mútuo.  Enquanto filha, 

concerne a mim, uma abordagem qualitativa, uma vez que, interpreto um passado de 

vivência real, como também, de uma subjetividade espiritual. 

  Conceito da vivência familiar, território: AMIGOS - AMIGAS. 

    Longe do estudo técnico científico cujo âmbito da organização e representação 

do conhecimento é a razão, o Amigo ou amizade são complexos quando pensamos em 

definir através da semântica. Fiquemos assim: Eu sei! E só eu sei com a certeza, Ela é. 

Embora haja o conhecimento físico que Ela se foi pelas águas tranquilas da paz. 
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