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PREFÁCIO
Este livro não vem fazer nenhuma
conotação

quanto

à

vida

das

pessoas

envolvidas , e sim mostrar como foi pela
superação e pelo amor , da personagem
principal , como que conseguiu sobreviver
diante das mais difíceis situações , e sem
reclamar

procurou pela sobrevivência de

todos ,pois estes dependiam apenas dela.
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E diante de tanta coragem e
obstinação , o exemplo de amor e de fé não
deveria desaparecer , para mostrar tanto para
aqueles mais próximos como aqueles ,que
passam pelas mesmas dificuldades , pois
devem seguir o mesmo caminho que seguiu a
personagem principal.
Assim , o Autor não a conheceu
muito bem , mas obteve informações que
levam a

participar

vangloria-se

de

de

alguns episódios,

pertencer a

sua

arvore

genealógica.
A

personagem

principal

proporcionou não só ao Autor , mas a todos
que foram citados neste livro, a oportunidade ,
a qual até hoje perdura.
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INTRODUÇÃO

Este livro conta a estória de uma
mulher , que sem ter consciência do porque
se casou aos 13 (treze) anos de idade.
Quando dessa união acarretou
sérios problemas, eis que não tinha a idade
para ter qualquer tipo de relação , mas na
época e no lugar onde nasceu, os casamentos
eram todos comprometidos entre as famílias
da aldeia.
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E quando Izikie ficava grávida ,
não conseguia formação adequada do feto ,
talvez por causa da idade , mesmo assim
tentou nove gestações todas sem sucesso , a
décima

gestação

conseguiu

ir

até

seu

nascimento, assim nascendo o primeiro filho,
sendo chamado de Elias.
O seu marido como já havia
viajado para América do Sul,

quando este

retornava após 1(um) ano, para levar Izikie e
seu filho de 9(nove) anos , do seu país de
origem para um continente desconhecido e
desabitado.
Em

chegando

no

país

desconhecido na America do Sul , foram
recepcionados por Augusto

no porto de

Santos, quando então Augusto os levou para
morar no interior do Estado de São Paulo.
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Izikie

por

causa

dessa

mudança passou por vários problemas de
ordem familiar , como o falecimento do
primogênito ,e após, logo em seguida ,do seu
marido.
Em temendo ficar sozinha num
lugar distante e sem recursos , resolveu vir
para a cidade de São Paulo, que lhe parecia
mais conveniente.
E assim Izikie seguiu com os
três filhos para cidade de São Paulo.
Onde Izikie conseguiu criar os
filhos , com muita dedicação , mesmo tendo
algumas contrariedades de ordem familiar,
pois estes queriam administrar a vida de Izikie,
mas

esta

insistiu

no

seu

objetivo

até

desencarnar.
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O COMEÇO
Tudo começou num país distante , em
que uma menina , se transformou em mulher ,
sendo prometida para o seu primo.
Este então, com espírito desbravador ,
foi para um país desconhecido ,pois ali havia
propostas

tentadoras

de

trabalho

e

de

enriquecimento rápido.
Ficando neste país da América do sul
para amealhar fortuna , e a cada 1(um) ano
retornava ao país de origem .
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