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  COMENTÁRIOS 
 

Rosimeire Leal da Motta Piredda 

 

 

 

 

 

Decidi compor este e-book em Pdf. gratuito porque observei que as pessoas, ao 

visitarem a minha página, liam mais a seção de frases do que as de poesias. 

 

Há vários sites de frases, mas a maioria é cópia de outros sites, então tive a ideia 

de pedir a vários poetas e escritores que escrevessem suas próprias frases, assim, 

ficou algo original.  

 

Não há nenhum outro e-book de frases, apenas de poesias. 

 

Muitos copiam as frases da minha página, mas com  o e-book, elas  ficarão em 

destaque, pois será lembrado de onde elas vieram.  

 

Agradeço a todos os autores que colaboraram enviando suas frases para compor 

este e-book. 

 

O conteúdo esta riquíssimo, agradável, poético, original! Tudo de bom! 

 

Esta é a primeira edição da Coletânea de Frases. Sempre  que houver novas 

frases os e-books serão atualizados. Ao visitar as paginas abaixo, verifique se há 

uma nova edição disponível. 

 
• Escritor 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte233.htm 

• Escrever 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte183.htm 

• Ler 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte184.htm 

• Literatura 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte236.htm 

• Livros 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte235.htm 

• Poesia 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portarte234.htm      

• Natureza 

http://www.rosimeiremotta.com.br/portnatureza.htm                                                                 

• Ano Novo 

http://www.rosimeiremotta.com.br/ebooks.htm 

 

 

 

Rosimeire Leal da Motta Piredda 
Escritora e Poetisa Brasileira 

http://www.rosimeiremotta.com.br/ 
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INTRODUÇÃO 
 

Rosimeire Leal da Motta Piredda 

 

 

DESTINOS TRAÇADOS 
Rosimeire Leal da Motta Piredda 

 
 

Todas as noites sonhava o mesmo: 

a neblina se sobressaía  

e se via apenas a imagem indistinta de um homem, 

mas o seu coração era impressionantemente visível 

revelando seu caráter e modo de ser. 

Ele andava a esmo. 

Do seu coração saíam notas musicais, 

liras românticas em busca de um amor. 

Seguro de si, bem-sucedido profissionalmente, 

no entanto, lhe faltava uma companheira. 

Ela se encantou com ele 

queria transportá-lo para a sua realidade. 

Não sabia seu nome, nem quem era, 

porém, se maravilhava cada vez mais 

com a riqueza do seu interior. 

Um certo dia, não o encontrou em seus sonhos. 

Onde estaria ele? 

Ouvia-se em seu íntimo uma suave música ao longe 

a trilha sonora do coração apaixonado. 

Caminhando pela rua, triste e distraída 

avistou um vulto se aproximando. 

Parou surpreendida ao compreender que era ele. 

Trazia um buquê de rosas vermelhas e disse: 

__ "Todas as noites sonhava com você!" 

Olharam-se nos olhos, 

entre sorrisos e abraços afetuosos, 

selaram seus destinos que já estavam traçados. 
 

OBS.: Esta Poesia faz parte do livro: 

"Voz da Alma" - Autora: Rosimeire Leal da Motta  

Editora CBJE - RJ - Novembro/ 2005 - Poesia e Prosa. 
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DEFINIÇÕES  Sobre  o AMOR 
 

Vários Autores 

 

DIREITOS AUTORAIS: 

 

Ao copiar os textos, anote o nome do autor. Não permita que sejam repassados com o título de 

"Anônimo" ou "Autor Desconhecido". 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• AMOR - D E F I N I Ç Ã O - 01:  

Fonte - http://www.dicionarioinformal.com.br/amor/ 

 

"1- Afeição profunda a outrem, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, 

capaz de doações próprias, até o sacrifício.  

2. Dedicação extrema e carinhosa. 

3. Sentimento profundo e caloroso de atração que um sexo experimenta pelo 

outro.  

4. Apego.  

5. Carinho; ternura.  

6. Cuidado; zelo.  

7. Fig. Pessoa amada, ser amado. s.m.pl.(os)  

8. Relações amorosas; namoro. "   

-------------------------------------------------------------- 

 

• AMOR - D E F I N I Ç Ã O - 02:  

Fonte - https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor#Defini.C3.A7.C3.B5es_dos_fil.C3.B3sofos_modernos  
 

"O amor romântico, celebrado ao longo dos tempos como um dos mais 

avassaladores de todos os estados. " 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

• O QUE É AMOR:  

 

"Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve 

entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. 

 

Etimologicamente, o termo “amor” surgiu a partir do latim “amor”, palavra que 

tinha justamente o mesmo significado que atualmente: sentimento de afeição, 

paixão e grande desejo. 

 

Definir o que é o amor não é uma tarefa fácil, pois para cada pessoa, o amor 

pode representar algo diferente.  

 

Muitas pessoas expressam os seus sentimentos mais profundos através de 

mensagens de amor, declarações de amor ou poemas de amor, que são 

compartilhadas com pessoas especiais. 

 

Um amor proibido acontece quando duas pessoas não podem estar juntas, 
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 quando o relacionamento entre elas não é permitido. 

 

Um caso de amor proibido é o de Romeu e Julieta, porque as suas famílias eram 

rivais. Muitas vezes os amores proibidos são os mais almejados." 
Fonte - http://www.significados.com.br/amor/ 

-------------------------------------------------------------- 

 

• O QUE É AMOR VERDADEIRO - 01:  

 

"Amor verdadeiro é aquele onde duas pessoas se amam, independente das 

situações e problemas que possam viver. 

 

O amor verdadeiro é aquele onde nada abala e que resiste a qualquer 

dificuldade, fazendo com que o casal se une nos momentos ruins e celebra todos 

os momentos alegres juntos. 

 

Amor verdadeiro é um tema muito discutido, muitas pessoas duvidam se ele 

realmente existe. Com a promiscuidade existente, muitas pessoas deixaram de 

acreditar no amor verdadeiro, e isso geralmente acontece depois de vivenciar 

experiências ruins, como traição, falta de confiança, humilhação e etc. 

 

Alguns afirmam que o amor verdadeiro só acontece quando as duas pessoas têm 

amor por elas próprias.  

 

De igual forma, o amor verdadeiro vai muito além do romantismo e do erotismo, 

sendo também tido como uma questão de empenho, trabalho, cuidado e um 

forte compromisso diário. 

 

Muitas pessoas acreditam que cada um constrói seu próprio amor verdadeiro, 

não existem padrões, existem as qualidades e exigências que fazem cada um 

feliz, de acordo com suas preferências e vontades. 

 

O amor verdadeiro é diferente da paixão, ele não se concentra em coisas fúteis e 

pequenas, ele se preocupa com o grande, com os sentimentos, com os 

benefícios que o relacionamento traz, mas o amor verdadeiro não é 

necessariamente eterno. 

 

Muitas vezes, um amor verdadeiro morre quando uma das partes envolvidas 

quebra a confiança existente. " 

 
Fonte - http://www.significados.com.br/amor-verdadeiro/ 
-------------------------------------------------------------- 

 

• O QUE É AMOR VERDADEIRO - 02:  

 

"Amor verdadeiro é definido como o amor dado livremente à pessoa amada. 

Também é quando alguém se preocupa com a saúde, bem-estar e felicidade de 

outra pessoa, muitas vezes, a um grau maior do que a sua própria saúde e 

felicidade. 
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Amor verdadeiro também pode ser definido como a aceitação completa da 

pessoa que se ama. Quando se permite que alguém seja exatamente como é, 

sem qualquer crença de que não seja bom o suficiente, ou seja, sem qualquer 

cobrança de que seria "melhor" se o outro fosse diferente. 

 

Por ser um sentimento, a definição de amor verdadeiro é algo muito subjetivo, 

que pode ser definida de maneiras diferentes, por pessoas, culturas e crenças 

diferentes. 

 

Alguns especialistas dizem que amor verdadeiro é quando você considera 

cuidadosamente suas palavras, pensamentos e ações. E, especificamente, como 

tudo isso irá beneficiar a outra pessoa. 

 

Algumas pessoas definem o verdadeiro amor como “um sentimento  eterno e 

incondicional, algo que não se pode ligar e desligar quando bem desejar”. 

 

O amor verdadeiro é um sentimento diferente de paixão, atração, interesses 

comuns e personalidades.  O sentimento de paixão pode ser sentido por qualquer 

pessoa. Pode ser um caso passageiro, uma atração ou algo do tipo. 

 

Quando uma pessoa está apaixonada, esse sentimento pode ter dois caminhos 

possíveis: ela pode começar a notar os defeitos da outra pessoa e logo desistir 

daquele relacionamento ou pode começar a notar esses defeitos e, mesmo 

assim, continuar sentindo algo pelo outro. 

 

Na segunda hipótese, podemos dizer que a paixão se tornou um sentimento de 

amor verdadeiro. Nesse caso, a pessoa se coloca à disposição para aprender a 

se complementar mutuamente e crescer com o outro. Há vontade de se 

empenhar e perseverar naquele relacionamento, mesmo sabendo que estará 

correndo alguns riscos. 

 

O amor verdadeiro é algo bastante puro e é parecido com o amor incondicional, 

pois resiste a qualquer dificuldade. No amor incondicional não há condições 

impostas para que o amor pela outra pessoa possa existir. 

 

Quando se ama incondicionalmente, não se pode deixar de amar, nada abala 

esse amor, independentemente do que a outra pessoa faça ou diga. 

 

É possível dizer que existe o amor simplesmente verdadeiro e o amor verdadeiro 

e incondicional."  

 
Fonte - http://www.meusdicionarios.com.br/amor-verdadeiro 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
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Frases Sobre  AMOR 
 

Vários Autores 

 

 

• Alkas - Alcebíades Castelo Branco – Poeta e Escritor Brasileiro 
http://www.recantodasletras.com.br/frases/3664793 

 
Amor maior é aquele que transforma uma pessoa em outra pessoa 

completamente: É você ser você  e a outra pessoa amada, e a pessoa amada 

ser ela e você! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Alkas - Alcebíades Castelo Branco – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3664793 

 
Chuva de amor, 

é coisa mais divina, 

e esperada na secura 

da vida estiada...!  
  
-------------------------------------------------------------- 

 

• Alvorino Dias - Poeta e Escritor Brasileiro 

 
O amor afaga 

A saudade bica. 

Mas o amor acaba 

A saudade fica.  
  
-------------------------------------------------------------- 

 

• Alvorino Dias - Poeta e Escritor Brasileiro 

 

Que bom  

Se o amor 

fosse regado 

com o regador.  
 

-------------------------------------------------------------- 
    

• Amarilis Pazini Aires – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/1653677 

  
O amor reveste as almas infinitas,  

desde as mais desprezíveis até as mais sublimes. 

Ele eleva os seres e arrasta-os em espiral para a luz e a liberdade. 
  
-------------------------------------------------------------- 

http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/1653677
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• Ana Maria Brasiliense – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/3142093 
 

Amar é dar asas para a liberdade. 

Todo pássaro livre volta ao seu ninho! 
  
-------------------------------------------------------------- 
  

• Ana Maria Brasiliense – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/4523674 
 

Muitos se afogam. 

Amor é um mar profundo, 

onde todos mergulham de cabeça 

e muitos se afogam por não saber nadar... 
   

-------------------------------------------------------------- 

 
• Ana Maria Brasiliense – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/1864087 
 

"O amor" -  Como sempre belo! 

Um amor não substitui o outro 

cada amor é um amor ... 

Viajar em sonhos sempre é possível 

porém, os caminhos são outros 

e o perfume não é o mesmo! 

  

-------------------------------------------------------------- 

  
• Ana Maria Brasiliense – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3782029 

 

Quando no coração o amor é forte, 

e faz pulsar repleto de emoção, 

fica difícil aceitar o Não. 

Mesmo que o SIM seja a razão... 
 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Ana Maria Brasiliense – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/668725 
 

Violino desafinado. 

Mesmo desafinado, 

é contigo que consigo na orquestra  

da vida, manter o compasso  

na melodia dolorida dos dias... 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro  

 
MAR DE BERÇO 

Amar é descobrir no outro a gente mesmo 

No desamor andamos solitários a esmo 

Sem festa, bebida ou sabor de torresmo 

Quando amamos nos reconhecemos 

Vemo-nos em mar de macio berço 

Engatinhamos e renovamos o tropeço. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense Brasileiro 

 
A vida ensina que, em todos os momentos e em qualquer lugar, o amor será 

sempre a grande saída. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense Brasileiro 

 
O amor não tem prazo de validade, porque jamais envelhece.    

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4055048 
 

Certas coisas não precisam ser ditas, são sentidas. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/5432975 
 

Cuidados e carinhos são amor em movimento. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/5351293 
 

Dividir o amor? Diria que é muito melhor somá-lo... 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 



11 
 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4989953 
 

Fala-se tanto em  amor, em relacionamentos... 

Fala-se tanto, mas nunca houve tantos corações tão herméticos. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4875034 
 

O amor não se agradece. Doa-se e recebe-se em perfeita comunhão. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/5440627 
 

O amor sempre cura. Se fere e infelicita, não é amor.   
 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4557187 
 

Quando ouço a sua voz a escuridão se esvai. É como se sua voz tivesse braços 

e me aninhasse neles. Sinto seu calor, sua proteção, seu amor, mesmo que suas 

palavras não digam exatamente isso.   
 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cely Santavicca – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4430423 
   

Você  é tudo aquilo que eu não sabia que queria e tudo aquilo que eu sempre 

quis...   
 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
   

A vida é um sussurrar de versos nos ouvidos de quem se ama. 
  

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 

   

E mesmo que estejas distante, os meus olhos te alcançarão, porque te amo. 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 

   

E o amor bateu à porta que se abriu como uma flor. 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
   

Enamorados têm  um encanto tão profundo que despertam sonhos mais do que 

intensos e provocam uma melhor compreensão da vida. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 

   

Guardei-te na minha alma como uma doce canção de amor. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 

   

Porque somos amor, um do outro, somos mais o outro e somos um. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 

   

Saí da minha alma para encontrar você. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Damiana Almeida – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3268994 
 

A Bela e a Fera. 

Sorte teve Bela, que se apaixonou pela Fera que virou um belo príncipe, 

geralmente acontece o contrário! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Damiana Almeida – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3474902 
 

Armadilhas do coração. 

Ficar sem se apegar... cuidado com essa ilusão, pois quem comanda os 

sentimentos é o coração! 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Damiana Almeida – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4508328 
 

Dor e amor. 

Como dói a gente amar, esperar o tempo passar sem com mais nada se 

importar, porque o coração almeja a pessoa amada encontrar, daí as horas se 

vão e sem uma satisfação ele não aparece, o que vem são essas lágrimas 

teimosas, suspiros de angústias e... 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Damiana Almeida – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4620748   
 

É bem triste quando percebemos que não significamos nada na vida de quem 

amamos. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Damiana Almeida – Poetisa e Escritora Brasileira 
http://www.recantodasletras.com.br/frases/4523962 
 

Lei da vida. 

Aí seu amor vai te deixando de lado e você vai se acostumando com a 

ausência, e uma hora deixa de sentir falta, e a vida segue... 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Damiana Almeida – Poetisa e Escritora Brasileira 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4566584 
 

Você disse que me quer bem e que desejas o melhor pra mim, então é só ficar 

comigo, pois tu és meu melhor!! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Diego Sant'Anna – Poeta e Escritor Brasileiro 

 

A alma necessita de amor com tanta permanência quanto o corpo necessita 

de ar. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Diego Sant'Anna – Poeta e Escritor Brasileiro 

 

O amor nada tem de sentimental, é o elo onde o divino e a presença humana 

fluem mutuamente. 
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-------------------------------------------------------------- 
  

• Diego Sant'Anna – Poeta e Escritor Brasileiro 

 

O amor não se revela em palavras, ele se esconde no limiar dos silêncios 

ocultos. 
 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Hélder Fonseca - Poeta e Escritor Português 

 

Descrever o amor nobre 

ato esse que os poetas 

têm, o amor não pode 

ser escrito sem o ter  

vivido, as paixões dão 

alento se as viveres 

ardentemente. 
  
-------------------------------------------------------------- 

 
• Hélder Fonseca - Poeta e Escritor Português 

 

Dias cinzentos realidade 

perdida, pensamentos 

doceis, fazem de ti o 

doce carinho que tanto 

procuro, instantes 

contigo em que  

me liberto!! 
 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Hélder Fonseca - Poeta e Escritor Português 

 

Doce encanto esse que 

tu tens, à espera eu de  

um abraço teu, para 

abafar esta minha 

solidão!! 

 

-------------------------------------------------------------- 
  

• Hélder Fonseca - Poeta e Escritor Português 

 

Sim, tu que estás presente no 

meu pensamento, palavras tuas 

que me enlouquecem,  

neste meu mundo que  

me é indiferente.! 
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-------------------------------------------------------------- 

 
• Hélder Fonseca - Poeta e Escritor Português 

 

Sim tu que eu amo 

a tua ausência 

inquieta-me 

o que eu sinto 

é só meu, não  

te poderei ter 

porque nunca to direi. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Hélder Fonseca - Poeta e Escritor Português 

 

Sinto falta das tuas palavras, 

do teu todo, abraça em mim 

o desejo, de te sentir 

para o sempre.!! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Ilda Maria Costa Brasil - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O Amor é um sentimento que nos torna capazes de escutar o coração do outro, 

sentir seus desejos e emoções; ora com ousadia e riscos, ora com criatividade 

e afeto. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Ilda Maria Costa Brasil - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Amor é vida, descoberta, aceitação, aprendizado, incertezas e certezas que 

nos fazem crescer e encontrar caminhos para realizações. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 
• Ilda Maria Costa Brasil - Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Amor, fachos radiantes que exercem intensa capacidade de inspiração e de 

envolvimento, que nos leva a perceber a beleza das pequenas e grandes 

coisas. 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Ilda Maria Costa Brasil - Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Amor, força criativa que nos oportuniza momentos e situações diferenciadas, 

semeando a vida e a felicidade como uma imensa fonte. 

  

-------------------------------------------------------------- 

 
• Marcial Salaverry – Poeta e Escritor Brasileiro 

  
AMOR, doce sentir que brota de uma alma para outra alma que saiba sentir o 

mesmo sentimento... 

É preciso reciprocidade  e muita sinceridade para que não haja lamento... 

  

-------------------------------------------------------------- 

 
• Marcial Salaverry – Poeta e Escritor Brasileiro 

  
Com sua amizade e seu carinho, será com um toco de toquinho de lápis, para 

escrever essa linda palavra,  AMOR , algo que brota da alma. 
   
-------------------------------------------------------------- 

 
• Marcilene Cardoso – Poetisa e Escritora Brasileira 

 http://www.recantodasletras.com.br/frases/5399693 

 
Coração. 

Quando eu fecho a porta é pra ver se alguém bate...  
   
-------------------------------------------------------------- 

 
• Marco di Silvanni - Poeta e Escritor Brasileiro 

 
Ama e espera, ama e suporta, ama e crê, ama e perdoa.  

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Marco di Silvanni - Poeta e Escritor Brasileiro 

 

Amar não é apenas sentir, é demonstrar amor com palavras e atitudes.  
  

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Marco di Silvanni - Poeta e Escritor Brasileiro 

 

Eu te espero muito além do sonho, 

Além do tempo, à luz do luar, 

Enquanto a corrente da esperança 

Flui entre as margens do meu doce amar.  
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-------------------------------------------------------------- 

 
• Marco di Silvanni - Poeta e Escritor Brasileiro 

 

O amor de hoje é o amor de ontem vivido e demonstrado agora.  

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Marco di Silvanni - Poeta e Escritor Brasileiro 

 

Quem sofre por amor não ama o sofrimento, luta por amor, e por isso suporta 

sofrer.  

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Mardilê Friedrich Fabre – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Amor desfeito 

Entre dedos trêmulos, 

Rosa desfolhada. 

Coração machucado. 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Mardilê Friedrich Fabre – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Amores  

Rosa desfolha, 

Cravo agoniza, 

Borboleta chora. 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Mardilê Friedrich Fabre – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Antítese  

Sol morre no horizonte. 

Amor gigante 

vive nos corações. 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Mardilê Friedrich Fabre – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Desesperança 

Plic! mal-me-quer 

Plac! bem-me-quer 

Plic!Plac! amor no chão.  



18 
 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Mardilê Friedrich Fabre – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Poemas de Amor 

Musas inspiradoras, 

Indiferentes ou apaixonadas, 

Perpetuam-se em versos. 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Maria da Glória Jesus de Oliveira – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Ai, amor! Quando você bate à minha porta, não sei se vem alegria ou dor. 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Maria da Glória Jesus de Oliveira – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

O amor é grande, porque nele estão contidos todos os demais sentimentos. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria da Glória Jesus de Oliveira – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Tenho a tradução do que é amor, quando mergulho em teus olhos. 

  

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria da Glória Jesus de Oliveira – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Um amor moreno branqueou meus cabelos, azulou minhas ideias e coloriu meu 

coração. 

  

 -------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

É certo que o amor maior é aquele que  deixa marcas e faz sofrer. 

Essas  chagas na alma são açoites pelo amor contrariado. 

 

-------------------------------------------------------------- 
   

• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Em ilusões de chegada, luzes povoam sombras e ouço teus passos chegando. 

Meu amor tão esperançoso sofre  a consequência dos fatos, pois no 

desencontro de sonhos, terei mesmo é que viver sem você. 



19 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Esse amor que foge, não foge numa fuga sem tempo, 

pois mesmo contrariado, deixa meu olhar quebrado 

pelo pranto de cada noite. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Foi por amor que pedi perdão no passado, quando a culpa era toda tua. 

Foi desesperançada esperança de ter-te de volta. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Guardo na memória aquela canção  que você me deu. Nela  jurava que o 

nosso amor não teria fim. 

Foi seta saída do seu coração, atingiu em cheio o meu coração e lá 

permaneceu. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Lembra sempre:  nunca te esqueci. 

Agradeço a Deus  porque o amor conheci... 

foste meu bem maior... nunca meu mal 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Meu amor tece esperanças sobre evidências de realidades enferrujadas: não 

me queres mais. 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Na nossa história de amor, és personagem principal de um filme. Do outro lado 

da tela, sou apenas plateia. 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Numa ardência que me faz dançar em noites de domingo, relembrar o primeiro 

amor é dor que acalanta e nem  pede licença ao hoje do meu ontem. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

O amor é soberano e não se deixa sufocar pelo pó cotidiano. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

O amor equilibra o ser, enriquece o espírito. É estado de sublimação. Receito 

dose diária e o uso é permanente. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

O amor pula no ar como faísca luminosa, mas precisa de vento, que é alimento. 

Essa aragem de ternura é que faz crescer, fortalecer. Vira fogueira adulta. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

O homem romântico tem um coração tão grande, que quase não cabe o amor. 

Em primavera constante ,com margaridas, orna os cabelos da amada, como 

beija-flor pousa nela e aspira o bálsamo de açucenas. Vira poeta, suando 

neblinas, devastando rimas e deixa em suas mãos, a cada manhã, um buquê 

de madressilvas. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O verdadeiro amor é límpido como água da fonte, levando inquietação aos 

serenos, paz aos inquietos, sem inclinação a silêncios... 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Quando saíste da minha vida, nas noites tristes,  abriguei-me nos caminhos, vi o 

silêncio adormecer os ninhos e a saudade encontrar o adeus. 
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-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Saia de casa agora, areja o coração de tanta ambiguidade, pois não é de 

verdade que tanta solidão deixe  para trás sonhos bons e maus. Desça esses 

degraus e abra essa porta... só o amor importa! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Sem teu amor sou caravela sem leme, sem bússola, sem rota, 

mas girando quando está solta no remoinho da vida. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Sem você, sou barco vazio, sem vela...a mercê do vento, 

uma lembrança trazida numa onda de saudade. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Teu  amor hoje é feito de  ruídos de neurônios tortos, 

que são cruzes içadas  sobre meus sonhos mortos. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Tudo se vestia de cor no meu vestido azul. Sentia-me livre de fronteiras:  

desafiadora e sedutora... quando corria ao teu encontro. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Tudo segue e se transforma e  o amor adquiriu outra forma 

submerso no recôndito da  minha alma. 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Valia a brevidade das horas, os fachos de amor  e ilusão. Restou a mulher que 

brotava  no malabarismos de alma retalhada sem vontade de alçar 

voo...porque o amor acabou. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Você me repetia da vontade de nunca estar ausente, da menininha que amava 

ternamente. 

Nosso mundo era um sorriso encantado de primavera. Doces tempos de amar 

quando se é moço! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Maria José Zanini Tauil – Poetisa e Escritora Brasileira 

 

Sem teu amor sou caravela sem leme, sem bússola, sem rota, 

mas girando quando está solta no remoinho da vida. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3836723 
 

Algumas vezes por medo ou preconceito não amamos a quem devíamos ou da 

forma como deveríamos amar. As convenções e a sociedade estão sempre nos 

controlando e dizendo quando, quem e onde devemos amar. Um dia isto irá 

mudar... em nós.  

 

------------------------------------------------------------ 

 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/5263461  

 

COM AMOR A VIDA É MELHOR!!! 

O amor dá mais cor à vida 

o amor tudo cura 

o poder do amor é hipnótico! 

  

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4622805  
 

CULTIVE SEU AMOR 

Um amor não pode ser cultivado com ausências. O amor é feito plantas que se 

não forem regadas e não estiverem em condições adequadas acabam 

morrendo por inanição... 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/5216730 
 

NO AMOR... 

Vivo morrendo 

E renascendo 

Todos os dias 

Em nome do amor... 

  

-------------------------------------------------------------- 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3344704 
 

No jogo e no amor quem tem medo sempre perde porque nem o jogo nem o 

amor oferecem certezas. 

 

  ------------------------------------------------------------ 
     

• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/4226554  
  

O amor é animal selvagem que enjaulado morre... 

  

-------------------------------------------------------------- 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/3507721 
 

Pensar em você consome meu dia inteiro 

Eu já não tenho outras coisas para fazer 

Porque passo os meus dias pensando somente em você... 
   

 ------------------------------------------------------------ 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 

http://www.recantodasletras.com.br/frases/1377550  
 

O amor é feito flor 

cultiva-se com carinho e calor... 
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------------------------------------------------------------ 

 
• Mário Feijó – Poeta e Escritor Brasileiro 
http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/4574953  
 

MEDO DO AMOR OU MEDO DE AMAR? 

Quem nunca foi muito amado não sabe amar e tem medo do amor. Acaba se 

dando aos pouquinhos, mas isto às vezes não é o suficiente numa relação. Eu 

não tenho medo do amor, não mais tenho medo de amar só não me atiro das 

montanhas porque sei que não tenho asas, mas aprendi a voar de uma outra 

forma... 

  

-------------------------------------------------------------- 

 
• MIFORI -  Maria Inez  Fontes  Ricco – Poetisa e Escritora Brasileira 

  
A brisa sagrada do amor uniu nossos corações. 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
• MIFORI -  Maria Inez  Fontes  Ricco – Poetisa e Escritora Brasileira 

  
Em teus braços, senti brotar o amor por meio de tantos carinhos. 

 
-------------------------------------------------------------- 

 

 
• MIFORI -  Maria Inez  Fontes  Ricco – Poetisa e Escritora Brasileira 

  
Na caminhada florida,  

a luz do amor ilumina, 

ao construir uma vida 

obstáculos elimina.  

 
-------------------------------------------------------------- 

 

 
• MIFORI -  Maria Inez  Fontes  Ricco – Poetisa e Escritora Brasileira 

  
O amor promove mudança  

na pessoa a despertar, 

enchendo-a de esperança  

no caminho que trilhar. 

 
-------------------------------------------------------------- 
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• Poeta Jardim – Poeta Brasileiro 

  
Se você não tiver medo  

te revelo um segredo: 

gostei de você. 

se você guardar segredo 

te conto também o meu medo: 

você não me querer.  

 
-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor, às vezes, acontece por um simples olhar!  

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor deve ser recíproco, pois não vive em metades! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor é tão forte e derruba qualquer muralha que se interpor! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor é uma prisão sem segurança máxima, donde o preso jamais foge! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor faz dançar sem música e bailamos somente ao marulho do mar! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor faz o fraco forte e o forte por amor fraquejar! 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor faz-nos bater asas sem as ter e voar sem saber! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor fere de repente e não dói e faz o ser mais duro se derreter em tolices! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor nos faz falar coisas tolas e ao lançar suas teias deixamo-nos prender! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor nos torna criança sem o ser, nos mata sem morrer, nos prende sem 

prender e até dói sem doer! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor quando chega faz ouvir sinos a bater sem que haja sino algum! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor te leva ao infinito se verdadeiro, mas te joga num abismo se for só de 

palavras! 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 
• Sednan Moura -  Poeta Luzo-Brasileiro 

 

O amor tira-nos o norte e embriaga-nos com seu forte licor! 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Sonia Nogueira–Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira (Fortaleza - Ce) 

 

Amor alimenta o sonho 

Martírio que encandeia 

O céu de encanto risonho 

Renasce, vive, incendeia. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Sonia Nogueira–Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira (Fortaleza - Ce) 

 

Amor que vence barreira, 

encontra novo caminho 

é fogo ardendo em lareira 

nunca se apaga o carinho. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

• Sonia Nogueira–Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira (Fortaleza - Ce) 
 

É dia dos namorados 

Neste mês doze de junho 

Que seja um dia encantado 

Amor correndo no mundo 

 

-------------------------------------------------------------- 
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