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 PREFÁCIO 
 

  MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL 
 

“Então disse Deus: "Cubra-se a terra de vegetação: plantas que deem sementes e 

árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies". E 

assim foi. A terra fez brotar a vegetação: plantas que dão sementes de acordo 

com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com 

as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.” Gênesis 1:11-12. 
 

Na verdade, nenhum sábio ou cientista seria capaz de tal prodígio: criar o 

firmamento, o sol, as estrelas, montanhas, mares e tudo o mais que foi produzido 

com amor incondicional, para embelezar a nossa morada terrestre, nos fornecer 

luz, calor, oxigênio, alimento e água. Nada... nem túneis, nem pontes, nem 

arranha-céus...nada feito pela mão do homem pode se comparar à exuberância 

de uma rosa, a princípio botão fechado, que aos poucos mostra as pétalas, como 

se fossem coladas, até que se abrem, viçosas, aveludadas, coloridas e 

perfumadas. Imponência de rainha! 
 

Você já viu uma vaca dar à luz ao bezerrinho, sozinha, sabendo que o filhote é 

seu e que deve cuidar dele? Já observou a semente lançada ao solo tornar-se 

planta, depois dar flores e frutos? Quão maravilhosa é a natureza! 
 

Não tem como ver o nascimento de um ser, seja ele humano, animal, ou mesmo 

vegetal e não se emocionar! Como se explica um bebê ou o bezerrinho , sem 

que ninguém ensine, buscar o seio materno, a teta, no caso da vaca, e nele (a) 

se alimentar, sabendo como fazê-lo? Como explicar uma planta crescer na 

direção da luz solar para, através da fotossíntese, liberar o oxigênio?  Natureza 

prodigiosa! 
 

Essa obra, mais uma brilhante ideia de Rosimeire Leal Mota, oferece um 

vastíssimo campo de reflexão, do campo natural em que vivemos e a valorização 

que devemos dar a ele, pois em cada um desses elementos podemos perceber 

as mãos laboriosas do Criador. 
 

Parabéns pela iniciativa, querida poeta e escritora! Essa obra é dez! É mil! Oferece 

assunto para muitos volumes de frases! 

A você, leitor ou participante, parabéns pela participação ou pela presença na 

leitura, deleitando-se com tanta beleza em forma de palavras. 
 

Regozijem-se os céus e exulte a terra! Ressoe o mar e tudo o que nele existe! Regozijem-

se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta, 

Salmos 96:11-12. 
 

Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra das suas mãos. 

Salmos 19:1 .  
MARIA JOSÉ ZANINI TAUIL 

Professora, poetisa e escritora. Formada em Língua Portuguesa, pós-graduada em Literatura, nasceu e mora 

no Rio de Janeiro. Tem impressos: O AMOR É O CAMINHO, CONTOS CRÔNICOS, SONHOS E DEVANEIOS 

(infanto-juvenil) NO PALCO DA VIDA e JESUS, REFÚGIO E FORTALEZA, além do biográfico RAÍZES DA FAMÍLIA 

ZANINI . Participou de 50 antologias de poesias e contos. Está em todas as edições: Os melhores de 2003 e 

2004 ...até 2014, da CBJE. A primeira, fez parte da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, em 2005. Membro efetivo 

da AVBL e da ABRALI, acadêmica da A B L de Fortaleza , de Teófilo Otoni e a Lima Barreto, no Rio de Janeiro. 

Também tem 9 livros eletrônicos e participação em outros 10. Seu site de poesias é o Coração Bazar Home 

Page. Escreveu também para a revista Virtualismo (extinta) e para a AVPB, na seção Refrigério da Alma e 

para os sites Pense bem. Net e Educar Brasil. http://www.coracao.bazar.nom.br/  

http://www.coracao.bazar.nom.br/


4 
 

 

    

 

  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! 

 

 

Leia a Coleção completa desta Coletânea de Frases, clicando nos links abaixo. 

 
• 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/portanovo.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 

 

→ Estou enviando a todos esta passagem gratuita (por meio do e-book tema 

Natureza) para ir ao mundo da poesia, e refletir sobre as obras grandiosas do 

nosso criador, nosso Deus. 

 

 
 

A NATUREZA 
Rosimeire Leal da Motta Piredda 

 

Viajando pelas cidades do interior,  

encontrei nas laterais do percurso, 

um quadro com moldura de ouro! 

Tinha uma extensão que o olhar alcançava num lance. 

Formas naturais, lugares campestres. 

Foram trabalhados com arte. 

Paisagem de beleza harmoniosa! 

Cenário matizado: verde, marrom, azul, diversas cores, 

graduadas em vários tons. 

Montanhas, árvores, ladeiras, lagos, 

flores, pássaros, bois, patos... 

Impressionante painel a beira da estrada! 

Sol: caixilho saliente que adorna este panorama. 

Galeria artística original: a natureza! 

Exímio no desempenho de seu ofício. 

Talentoso! 

Deus: artista inigualável! 

 

 
OBS.: Esta Poesia faz parte do livro: 

"EU Poético" - Autora: Rosimeire Leal da Motta Piredda 

Editora CBJE - RJ - Agosto/ 2007 - Poesia e Prosa 

 

 

Rosimeire Leal da Motta Piredda 

Escritora e Poetisa Brasileira 

http://www.rosimeiremotta.com.br/ 
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QUÃO GRANDE ÉS TU 
Canta – Nelson Ned -                                                          (Letra e Música: Carl Boberg 1859-1940)           

Instrumental - Violino 

 

Pare um instante aqui e reflita -  

 

 

Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado, 

Fico a pensar nas obras de Tuas mãos 

O céu azul de estrelas pontilhado, 

O seu poder mostrando a criação. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

Então minh' alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

Quando a vagar nas matas e florestas 

O passaredo alegre ouço a cantar 

Cruzando os montes, vales e florestas 

O Teu poder mostrando a criação. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

Quando eu medir o Teu amor tão grande 

Teu Filho dando ao mundo pra salvar 

Na cruz verteu seu precioso sangue 

Minh'alma pôde assim purificar. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

E quando enfim, Jesus vier em Glória 

E ao lar celeste então me transportar 

Eu adorarei, prostrado e para sempre 

Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 

Então minh'alma canta a Ti, Senhor. 

Quão Grande és Tu. 
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Frases Sobre   NATUREZA 
 

Vários Autores 

 

 

 

OBSERVAÇÃO – Entre os participantes deste e-book há alguns autores de 

Portugal (Europa). A gramatica é um pouquinho diferente e deixei o texto 

conforme foi enviado, não corrigi. Certa vez eu alterei os textos para a gramatica 

do Brasil e o autor português me enviou um e-mail dizendo que convidou seus 

amigos para visitar a pagina e eles disseram que ele estava escrevendo errado o 

português. 

 

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

 

DIREITOS AUTORAIS: 
 

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

com o título de "Anônimo" ou "Autor Desconhecido". 

 

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

 

• NATUREZA - D E F I N I Ç Ã O: 
(https://www.google.com.br/#q=definicao+natureza)  

 

1 - O mundo material, especificamente aquele em que vive o ser humano e existe 

independentemente das atividades humanas. 

2 – O Conjunto de elementos (mares, montanhas, árvores, animais etc.) do mundo 

natural. 

 

 

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

 

• Amós 5:8 (Bíblia) 
 

Aquele que fez as Plêiades e o Órion; que faz da escuridão, alvorada; e do dia, 

noite escura; que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra; 

Senhor é o seu nome. 

 

 

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

 

• Jeremias 27:5 (Bíblia) 
 

Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande 

poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Mateus 8:26 (Bíblia) 
 

Ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" 

Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa 

bonança. 

 

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

 

• Romanos 8:19-22 (Bíblia) 
 

A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam 

revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas 

por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria 

natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se 

encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda 

a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. 

 

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

 

• Adélia Einsfeldt – Escritora e  Poetisa  Brasileira. 
 

A natureza reveste a nossa alma com sua força e grandeza, 

e, aprendemos com seus sons e silêncios o significado da VIDA. 

 

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

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 

 

Deus deu às rosas atenção especial, por isso elas enobrecem  qualquer  canteiros 

no mundo inteiro. 

 

 

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

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 
 

Lua e estrelas, prateado bordado que enobrece a noite dos enamorados. 

 

 

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

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 
 

Mangueiras enfileiradas nas ruas de Belém, frutos maduros no chão, 

abandonados por fartura, num país onde há fome. Que incoerência! 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 
 

No azul do céu, no verde das florestas, ergue-se imponente a mão de Deus. 

 

 

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

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 
 

O inverno não podia ficar sem flor e por isso Deus desenhou e criou  azaleias. 

 

 

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

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 
 

O mar beija a areia e deixa como lembrança, o gosto de maresia. 

 

 

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

 

• Alberto Araújo - Escritor, Poeta, Professor e Jornalista Brasileiro 
 

Rios piscosos, sem poluição, alimento e água para toda a nação. 

 

 

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

 

• Amarilis Pazini Aires - Poetisa e Escritora Brasileira 
  

SUBLIMIDADE 

No silêncio do campo 

eu calo a minha alma, 

e deixo fluir a energia 

nesta troca de sabedoria. 

 

 

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

 

• Amarilis Pazini Aires - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

REVERÊNCIA 

Se o sol se esconde atrás das montanhas e os raios iluminam por entre as 

nuvens... a minha voz emudece diante da natureza e declino-me em reverencia 

aos elos que nos prendem. 

 

  

-------------------------------------------------------------- 
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• Amarilis Pazini Aires - Poetisa e Escritora Brasileira 
 

BUSCA 

Busco no brilho das estrelas 

o despertar do interior oculto, 

e assim deixo-me clarear no infinito. 

 

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

 

• Avanisia  Souza – Poetisa Santacruzense  (Brasileira) 
 

A Natureza   REPRESENTA MUITO BEM O CRIADOR. 

 

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

 

• Carlos Lúcio Gontijo -  Poeta, Escritor e Jornalista Brasileiro 
 

Na preservação da cadeia dos elementos da natureza reside a plenitude da 

libertação dos seres humanos.  

 

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

 

• Carlos Silva - Poeta, Cantor, Compositor e Amante da Natureza. 
 

A natureza fala, mas o Homem não escuta. 

 

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

• Carlos Silva - Poeta, Cantor, Compositor e Amante da Natureza. 
 

ANJOS E FERAS 

Vez por outra eu grito, procuro, busco e até caço. Almejo, pergunto, me iludo, 

acredito e ao mesmo tempo me decepciono. O não dizer de alguns, emudece a 

voz de outros e o calar-se afasta qualquer vontade de comunicação. Homens 

feras, ferozificando o convívio, e afastando as aproximações. Tateiam entre becos 

escuros, a sonhada sombra e nada tocam a não ser, o vazio de si mesmo, a 

cobrar-lhes presenças por estes ignoradas, e deixadas no vão do descaminhar. O 

ser humano sozinho, é muito forte, e quando se junta se agiganta, quando divide, 

soma, quando reparte multiplica e assim cresce interna e externamente sem 

subtrair a felicidade, o riso a cor e a vontade de seguir adiante.  Todavia, Lobos 

solitários, também caçam e encontram suas presas e escolhe na matilha, com 

quem repartir. E assim, se dão agrupando-se em busca de um seguir mais limpo, 

de um horizonte mais pleno, e de um caminhar mais justo. 
 

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

• Carlos Silva - Poeta, Cantor, Compositor e Amante da Natureza. 
 

Entre céus e terra estão meus versos, pois sou filho gerado pelo poder do Rei do 

Universo. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Carlos Silva - Poeta, Cantor, Compositor e Amante da Natureza. 
 

O céu, tem a cor dos sonhos, mas o Homem por ganancia, tingiu de cinzas, céu e 

terra. 

 

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

 

• Carlos Silva - Poeta, Cantor, Compositor e Amante da Natureza. 
 

Os 5 elementos, oxigenam um outro elemento bem precioso: A VIDA. 

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense - Brasileiro 
 

A natureza já faz muito por nós, façamos alguma coisa por ela: plantemos uma 

árvore!  

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense - Brasileiro 
  

Ao sermos solidários com as campanhas em defesa da fauna e da flora, a vida, 

naturalmente, agradece. 

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense – Brasileiro 
 

Cada árvore derrubada torna a nossa paisagem mais pobre. 

 

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense – Brasileiro 
 

Como filhos do Dono do mundo, temos que zelar pela sua obra, a começar pela 

natureza. 

  

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

 

• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense – Brasileiro 
 

Não haverá de faltar água para a humanidade, se tomarmos consciência da 

preservação da natureza. 

  

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

A natureza chora com suas muitas lágrimas porque o homem não a percebe 

como a porta aberta para o nosso viver. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

A Natureza está ainda por aí. Precisamos olhá-la sob um novo ponto de vista. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

A Natureza nos inspira uma fé imensa e apaixonada. Então, que a vejamos como 

parte de nossa alma. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

A Natureza tem de ser vista pelo homem como a sua maior paixão, o seu amor 

inusitado, tratada com toda a generosidade, assim como um grande amor por 

uma Mulher. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

A raiz de cada fruto encontrado na Natureza sempre nos dá um bom-dia. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

A relação homem/Natureza deve existir de forma inteligente para se estabelecer 

uma vida com sentido. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

Precisamos encarar a nossa Natureza antes mesmo dela nos desconstruir, por 

conta de nossa absoluta ignorância. 

 

 

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

Preciso ir aonde estão os rios. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

Quanto mais violento o homem se torna, a Natureza, na sua plena sabedoria lhe 

responde com uma força muito maior. 

 

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

 

• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro 
 

Que em cada um dos nossos dias não deixemos a Natureza entranhar-se na 

solidão. 

 

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

 

• Cícero Christófaro, - Arquiteto Paisagista Brasileiro 
 

Feliz do homem que passa pela vida sem alterar a natureza das coisas.  

 

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

 

• David Edson de Camargo Junior - David Jr. - Poeta Brasileiro 
 

Tão natural quanto o mais essencial sopro de vida, eis o Tudo que a nós não se 

prende. A Natureza é sempre mais viva, senhora deste tempo-espaço que não 

nos pertence, e no qual somos ainda tão pueris. E mesmo quando não mais aqui 

estivermos, estará ela sempre a se reinventar, aqui ou em qualquer outro terreno 

em que exista a beleza de se estar. 

 

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

 

• Dênis Pessoa  - Advogado Brasileiro 
 

Debaixo de um ipê amarelo, rigorosamente florido, numa sombra que abraça e 

uma brisa que acolhe, lembro do Criador...e me  emociono! 

 

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

 

• Dênis Pessoa  - Advogado Brasileiro 
 

Natural é que a natureza, depois da vida, seja o presente mais belo de Deus. O 

mais bonito é que não é para pobres ou ricos. É para todos. 
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------------------------------------------------------------- 

 

• Dênis Pessoa  - Advogado Brasileiro 
 

Nem o lençol do cetim mais puro, feito pelo homem, tem a leveza da pétala de 

rosa. 

 

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

 

• Dirceu Thomaz Rabelo – Poeta Brasileiro 
 

A Natureza é a maravilhosa maneira que temos de estarmos frente a frente com o 

Pai e Criador, pois, como espíritos impuros que somos, ainda nos falta um 

“sentido”, pelo menos, para vê-lo na Sua Grandeza Infinita. 

 

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

 

• Edílson Leão. Pseudônimo: Vaguinho - Professor-Graduado no Curso Normal 

Superior/Pós-Graduado em Metodologia e Didática do Ensino Superior (Docência) - 

Técnico em Agricultura - Analista Judicial do Tribunal de Justiça da Bahia/Comarca de 

Urandi - Pedagogo e Escritor Brasileiro 

 

Ano novo, de novo, renovo minhas expectativas clamando pela benção divina. 

 

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

 

• Francisco Ferreira, um brasileiro Poeta del Mundo 
 

No princípio era a Natureza e a Natureza estava com Deus. A Natureza era Deus. 

Daí veio o homem e criou um deus à sua imagem e semelhança.  

 

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

 

• Honoré DuCasse (Pseudónimo de José Guerra - Poeta e Escritor Português) 
 

A idade é como o vento, corre veloz contra o tempo. 

Esta manhã de Agosto acordara, num bocejo de Inverno,  

debruada de nuvens insones. 

Este rio que corre outro, não é rio, sou eu que acordo já morto. 

Sinto a intranquila quietude de uma montanha, ora sol, ora vento, a 

penas beleza de um lamento. 

 

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

 

• Ilda Maria Costa Brasil – Poetisa Brasileira 
 

A Natureza é um pensar a vida tal qual manusear, delicadamente, as páginas de 

um livro.  

 



15 
 

 

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

 

• Ivone Boechat- Poetisa Brasileira 
 

A natureza é a renovação do meu interior, quando me proponho a reflorestar 

ideias, reciclar comportamentos, irrigar emoções, adubar o terreno dos perdões... 

 

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

 

• Jania Souza, poeta, escritora e artista plástica brasileira 
 

Natureza é a moradia perfeita para a preservação da espécie humana,   

 

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

 

• Jania Souza, poeta, escritora e artista plástica brasileira 
 

Natureza é a poesia suprema escrita pelo Divino Criador.  

 

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

 

• Jania Souza, poeta, escritora e artista plástica brasileira 
 

Natureza é o abençoado paraíso das espécies terrestres.   

 

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

 

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
 

Chão ferido. 

Pedras quebradas, chão em trincas se partindo ao meio, 

Águas morrendo quase paradas, esquecidas pela ganância 

De que não soube zelar por vós, 

Terras estranhas, o chão do mundo não era assim, tantas 

Mudanças vemos se dando, mal imagino como será, a terra 

Em que vivemos está sendo esquecida, corre, junto com muitos, 

Tensos riscos de uma breve e amarga sobrevida em seu antes 

Pacífico caminhar...!!! 

 

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

 

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
 

Oh triste chão que nossos passos percorrem, nossa indiferença vos esqueceu, 

E, a tal respeito, jamais duvidarei, foi enorme desdita havermos te desprezado 

E ofendido, quanto abandono e cacos sobre ti espalhados, o mundo dos homens 

E suas horas, caminham, enquanto, mui concretamente, a terra geme num canto 

Esquecido, toda lástima e dor daquilo que se vê desfalecer...!!! 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• José Roberto Abib - Poeta brasileiro 
 

Ah, este mundo 

Este chão claramente agravado, 

Estas águas com o sangue da vida manchadas, 

Mergulham sua dor numa noite obscuramente 

Profunda,  

Sob o véu do perene esquecimento com que, 

Os dias atuais e a ganância ofendem de fora 

Abertamente letal...!!! 

 

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

 

• Kogen Gouveia - Poeta Brasileiro 
 

Rios são como veias e sangue. 

Rochas têm espíritos. 

Rapsódia é a Natureza acima e abaixo da Terra.  

 

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

 

• Lêda Selma, Escritora Brasileira/Goiás  
(Poeta, cronista e contista, membro da Academia Goiana de Letras/AGL e da União 

Brasileira de Escritores/UBE-GO. 16 livros publicados) 

OBS.: Todas as frases são fragmentos de poemas publicados em livros da autora. 

 

Exuberante beleza, que cobreja sinuosa, na vastidão do Rio Araguaia, é a própria 

Natureza, nicho de sons e de tons, também de mares e amplidões, onde o 

Criador desperta manhãs e descansa no pôr das tardes.  

 

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

 

• Lenine de Carvalho, o Lobo Azul – Escritor, Poeta, poliglota, místico e amante 

da natureza, Brasileiro 
 

A natureza é o Templo Mágico, onde habita o Deus ainda não usado pelo 

homem. 

 

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

 

• Lenine de Carvalho, o Lobo Azul – Escritor, Poeta, poliglota, místico e amante 

da natureza, Brasileiro 
 

A Tarde 

A tarde está bonita. 

Olho à tarde... 

Fecho os olhos  
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E vejo você chegando. 

Abro os olhos 

Uma lágrima rola 

E a tarde continua, 

Tão inutilmente bonita. 

 

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

 

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

A natureza à minha volta se ilumina, quando o rei sol,  com seus raios mágicos, 

acende cada milímetro deste céu maravilhoso. 

 

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

 

• Lenir Moura - Poetisa Brasileira 
 

Defender a natureza, não é uma obrigação, é um dever meu, seu e de cada um 

de nós. 

 

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

 

• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

As rosas  vêm em botão, abrem-se com amor, doam-se em  beleza e perfume e 

pouco tempo depois formam tapete de pétalas no chão. Efêmera vida!... 

 

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

 

• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

Quem não tem uma boa história para contar, ocorrida embaixo de uma frondosa 

árvore ou mesmo sobre ela, ou entre seus galhos? Ah, infância perdida no relógio 

do tempo! 

 

 

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

 

• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

Quisera ser um passarinho para em teus braços fazer o meu ninho, encontrar 

guarida. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Ludmilla Campbel (Médica Residente, Fazendo Especialização Em Cirurgia 

Plástica - BR) 
 

Sol, astro-rei, luz do dia, convite à alegria. Chuva, benfazeja, banho na natureza, 

propícia à meditação e ao recolhimento, musiquinha de fundo para dialogar com 

Deus. 

 

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

 

• Luis Roberto Alves Meira - Escritor e Poeta brasileiro. 
 

A noite um céu salpicado de estrelas e cometas que riscam a abóboda celeste 

em um vai e vem sem fim. 

Sóis nebulosas e mundos sem fim em uma noite de setembro. 

Uma lua prateada pairando no espaço sideral, como um olho do Deus do Olimpo 

mostrando a nós pequenos mortais a beleza do universo. 

 

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

 

• Magali Queiroz - Poeta Brasileira 
 

A Natureza é o amor em sua plenitude.   

 

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

 

• Marcelo Allgayer Canto - Poeta brasileiro 
 

A natureza é o santuário criado por Deus onde se encontram seres de diversas 

espécies.  

 

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

 

• Marcelo Portuária – Poeta, professor/pesquisador e advogado brasileiro 

 

A natureza é o princípio e o fim que a matemática engana numa álgebra de 

poesia exata.   

 

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

 

 

• Márcia Sbardelotto - Designer e Poetisa Brasileira 
 

A natureza é a manifestação da perfeição, de uma Sabedoria Maior, onde tudo 

está em harmonia. Apenas o homem em desarmonia destrói seu próprio habitat, 

a extensão dele mesmo. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Marcial Salaverry – Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A Natureza sempre nos ensina a viver, apenas é preciso aprender as aulas... 

No livro da Natureza está escrito toda a Sabedoria.  

Leia e extraia a mensagem, e será diplomado com a Felicidade... 

 

 

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

 

• Marco di Silvanni - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Amanheceu, raiou um novo dia, 

É tempo de sonho, é tempo de amores. 

Que os ventos nos tragam novas alegrias 

E levem pra longe as tristezas e as dores.  

 

 

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

 

• Marco di Silvanni - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Campo florido e de tantas cores, 

Que queres dizer assim? 

Como contar o segredo das flores 

Que tanto dizem pra mim? 

 

 

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

  

• Marco di Silvanni - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

O coração estremece,  

Desagua feito torrente, 

Quando o amor acontece, 

E flui, e rega o caminho.  

 

 

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

 

• Marco di Silvanni - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Onde andarão os meus sonhos? 

Não têm começo nem fim, 

Como pássaros, distantes,  

Voam pra longe de mim.  

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Marco di Silvanni - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Quem anda espalhando versos 

Faz da vida um jardim: 

A palavra é a semente,  

e os frutos brotam de repente, 

do fundo do coração. 

 

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

 

• Marco di Silvanni - Escritor e Compositor Brasileiro 
 

Tanta paz posso encontrar  

No remanso da esperança... 

Céu azul colore o dia,  

e o sol clareia a lembrança 

Das voltas que a vida dá 

Enquanto o coração descansa.  

 

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

 

• Maria da Conceição Rodrigues Moreira.  
(Maria Moreira - Poetisa brasileira) 

 

A natureza é o tudo e o nada, sem a compreensão. 

 

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

 

• Maria Hilda de Jesus Alão - Poetisa Brasileira) 
 

A Natureza é um momento de amor entre Deus e a Terra. 

 

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

  

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A chuva é a rotina da água, um cio temporário que nunca cai em desuso. 

 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A natureza não faz acepção de pessoas e estende seu leito de grama para ricos 

e pobres. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Árvores dormitam pelos campos e a noite colhe seus frutos. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

As árvores floridas vivificam as esquinas, o asfalto, as calçadas. Ao vivo! Em cores! 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

As árvores gemem com as cócegas dos ventos. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

As flores estão presentes no sorriso, na lágrima e na gratidão.  

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Até mesmo o astronauta completou uma órbita anunciando ao mundo: nosso 

planeta é azul! 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Azul no mar, azul no horizonte, azul na paisagem, azul no céu. Luz que não toca, 

mas mostra a beleza de um mundo Inteiramente azul. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Chuva faz pensar em coisas que não se deve pensar. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Chuva, no coração de quem ama, pode ser lágrima de dor ou de saudade 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Descansei os remos, icei as velas, deitei ao sol. Deixei-me levar pelo sopro de 

Deus! 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

E segue a barquinha-vida pelos mares, onde remo arduamente pela vasta 

calmaria, na noite estival! 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Em devaneios, fantasio o voo  à florida existência, em primavera imaginária. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Em plena primavera, inventarei noites e uma estrela rosada. Estarei à espera da 

pessoa amada. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Epifania de cores no meu jardim: será assim o nirvana? Transcendente, imanente, 

pleno de Deus! 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

És o eterno azul preso em minhas nuvens, nesse céu de sentimentos, que não 

para de crescer. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Gaivotas voando, em pleno verão, com direito de ser tudo:encontro, caminho, 

inspiração, amplidão. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Jornada noturna, luzes em sinfonia,  de lua...estrelas. Exulto em vê-las! 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Mantenho-me atenta aos recados que chegam  no vento das tardes outonais. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Não amadureci estações, nem gerei árvores, mas suas imagens estão 

impregnadas nos melhores  momentos da minha infância. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Não fique triste! Vou doar-te o verão para substituir esse rigoroso inverno da tua  

alma. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Nas profundezas de mim, posso ser sol e sombra. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Nem sempre tudo são flores. Muitas vezes, abandono minha estrela solitária, que 

navega pelos ermos do meu peito. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

No manso ribeirão, águas claras correm pelas pedras, em dolente canção. 

 

 

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

 



24 
 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Noite magnífica, num maremoto  de luzes estreladas, ponho-te no epicentro de 

mim. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O fio do amanhecer soa lento, a fauna se agita ...e mais uma vez, o sol  retorna 

para a labuta diária. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O importante é que vão, mas sempre voltam: a lua cheia, as noites claras, as 

flores orvalhadas nas madrugadas. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Palavras buscam coisas nas belezas que vêm de uma linda paisagem natural. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Pássaros caçadores ensaiam nas asas prisão que liberta. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Por toda a existência terrena, flores só falam de amor. 

 

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

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Rendo-me à chuva, como a videira  amadurece ao sol. 

 

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

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Rios de cursos livres...caudalosos, refrescantes cachoeiras, sinuosidades tantas, 

modeladas pelas mãos de Deus! 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Subo à montanha verde e abrigo minha esperança no ventre da palmeira. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Subo à montanha, olho nas alturas, sinto a vertigens dos dias na erosão dos 

ventos. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Trovejando na tempestade, numa brecha, aconteço, mais tensa que  o 

sol...coisas do amor. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Vejo estrelas no céu, em noites de tempestade. Também colho rosas no inverno 

seguindo a rota do amor. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Viva o outono da vida em fantasia de primavera. 

 

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

 

• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Voa o pássaro, eleva as plumas, traçando raios em plena altura. Preciosa oferta 

aos meus olhos. 

 

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

 

• MIFORI ( Maria Inez Fontes Ricco) – Escritora e Poetisa Brasileira 

 

Não sugue o suor da terra   

que a natureza contesta;  

guarde sua moto-serra,  

seja amigo da floresta. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Mirandí Alves Pereira Oliveira - Escritora Brasileira, Baiana, Ibitiaranse. 
 

Morta, viva, verde, florida, seca é sempre bela; admirável pelos olhares sensíveis, 

a natureza é uma grande expiradora dos poetas.    

 

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

 

• Mônica Maria Villa – Enfermeira Brasileira 
 

Primavera, chega logo 

Meu coração está precisando florir 

O capim está alto e o sol fugiu de mim. 

 

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

 

•   Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

A Natureza é o presente mais lindo que o Senhor nos entregou. 

 

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

  

•   Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Será que estamos merecendo este magnífico presente, A Natureza? 

 

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

 

•   Nilda Dias Tavares - Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Temos o mar, as montanhas, as cascatas, flores mil, pássaros, animais de toda 

espécie, frutos das mais variadas cores e sabores. Agradeçamos a DEUS!! 

 

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

 

•  Nilva Ferraro - Poeta e Escritora Brasileira 
 

 NATUREZA - Devemos protegê-la a qualquer preço, pois dela dependemos. 

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A chuva lavou minh’alma, mas o rancor furibundo trucidou-me então a calma... 

Regressei ao lodo imundo. 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A lua pinta as águas da praia de Icaraí, então fornecendo tinta aos sonhos e à 

poesia. Mas não se deve nadar na parcela mais profunda das águas quando a 

noite se precipita sobre esta parte após o sol se despedir em sua ronda 

intermitente. À noite é mais dificultoso vidas alheias salvar quando o céu está 

enegrecido e as ondas prateantes, sendo, pois, cintilantes com um mero corpo 

humano opaco e pequenino nelas tentando brincar... À noite elas é que reinam! 

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A natureza tem flores para dar, nunca vender; doando-se sempre aos amores 

com o odor do bom viver! 

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro 
 

O luar nos banha com seu pratear generoso e nos dá um rico poema.  

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro. 
 

 O mar lambe a areia da praia como a leoa lambe os filhotes.  

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro  
 

O sol doira as águas; visão de ouro derretido. 

 

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

 

 • Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro  
 

Quebrei meu espelho d’água, a imagem embaralhando; tudo por causa de 

mágoa... Um peixe acabei matando...  

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro  
 

Tangerina Ponkan - tão amarga quando verde; tão doce quando madura! Sua 

cor alaranjada pode confundir alguns, mas a casca - mais sensível do que a 

casca da laranja - é retirável à mão. A fruta vai se desnudando como o desnudar  
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da alma. Torna-se enfim transparente, mas somente palatável se descascada 

com amor.  

 

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

 

• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro  
 

Vagarosamente, o sol abre os olhos, espreguiça-se lentamente e colore o céu 

com amor. Por entre nuvens de algodão doce, que se derretem, renasce o sol. Ele 

então passa, carinhosamente, a mão sobre o solo, como a mãe faz ao filho, para 

acordá-lo à escola. Nós, os seres humanos - vírus e anticorpos -, inserimo-nos no 

contexto.  

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Acolho as horas crepusculares nas réstias de luzes do amanhecer. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

As águas do Atlântico apagaram a distância entre os amores que tive e a chama 

que em mim ficou. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Chuvaradas do entardecer, torrentes de vida transgredindo o tempo. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Em dias ensolarados, a terra toma banho de luz, a vegetação sorri e flores se 

abrem em reverência festiva. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Escuto o silêncio das árvores, pois é inspiração a nascer. 

 

 

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

 

 



29 
 

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Estava triste até que vi uma aranha tecendo teias de esperança. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Imagens cativas me chegam pelos caminhos do vento. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Montanhas... suaves linhas de indecifráveis horizontes! 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Nas tardes frias, minhas janelas abertas são convite aos nevoeiros de saudade. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Nem bem surgem as primeiras estrelas, o infinito emudece de deslumbramento. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

O vento nas folhas: suave bailado de amor regado de lágrimas de orvalho. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Os rios da minha cidade, com águas lentas ou apressadas, levaram para outras 

águas os sonhos que cultivei. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Quando a lua se insinua sob as rendas das nuvens, sondo meus medos. 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Quando cheiro noites primaveris, germino ideias enigmáticas. 

 

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

 

• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro 
 

Viajar ao som da brisa é encontrar altos pensamentos. 

 

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

 

• Paula Fernandes – Poetisa Paraense Brasileira  
 

Deixe o vento suspirar tuas angústias e levar teus desesperos. 

 

 

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

 

•  Paula Fernandes – Poetisa Paraense Brasileira  
 

Meu corpo estremece na calada da noite fria, e banha-se de saudades nos 

mares que te levaram para longe de mim. 

 

 

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

 

• Paula Fernandes – Poetisa Paraense Brasileira  
 

Vento feroz arrancou-lhe as pétalas minuciosas, pequenas e irradiantes. 

 

 

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

 

• Paulo R. S. Franco - Poeta e Compositor Brasileiro 
 

As estrelas são luzes emitidas há séculos; contemplá-las, é viver olhando para 

ontem. 

 

 

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

 

• Paulo R. S. Franco - Poeta e Compositor Brasileiro 
                                           

Mais vale um dia de leão, do que uma vida inteira de rato. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Paulo Reis - Poeta Brasileiro 
 

ARTE DIVINA 

Das árvores sombrias em flores, 

de agradável perfume silvestre, 

estampa a arte divina, 

obra perfeita do Mestre. 

 

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

 

• Paulo Reis - Poeta Brasileiro 
 

CACHOEIRA 

A cachoeira ruge 

como um leão feroz. 

Coitados de nós 

enfrentá-la  

no braço! 

Para começar 

ela não esquenta o sangue 

e nem resolve  

no bangue-bangue. 

Sua peleja  

é na correnteza 

e às claras; 

e apesar de não ter dente 

se bobear 

ela come gente. 

 

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

 

• Paulo Reis - Poeta Brasileiro 
 

CONTEMPLAÇÃO 

Bambu gigante 

preserva, lá em cima, 

um olhar de ternura. 

A sombra do gigante 

não assombra. 

O gigante entoa sua flauta 

com o sopro do vento. 

A cerca de gigante 

delimita a horta 

o pomar. 

Na casa de gigante 

barro e sapê 

a paz veio  

me ver. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Paulo Reis - Poeta Brasileiro 
 

JOANINHA 

Joaninha, joaninha 

para que tantas pintinhas? 

Será que é para se mostrar 

 

na passarela das folhinhas? 

Como são bonitas 

as cores das suas pintas! 

Também quero me pintar 

você pode dizer quem pinta? 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

A borboleta se assemelha a uma flor, esvoaçando ao sabor do vento. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

A ecologia está solicitando reação. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

A natureza pede socorro, cansada da poluição. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Ao ver o sol sorrindo, eu sorrio em conjunto. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Chuva garante o pasto. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

O pássaro a festejar, muita luz e o sol quente, o seu cantar em sustenido, nós 

devemos celebrar. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Observemos a memória da natureza e cuidemos das árvores. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Onde se escondeu a evolução do homem que não percebe que ele faz parte da 

natureza? 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Os apelos da natureza não são ouvidos pelo homem que a destrói. 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Pensando no futuro e preservando a natureza. 

 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Raízes fixam árvores a terra, lutando por seu espaço. 

 

 

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

 

• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira 
 

Uma velha árvore me viu nascer. Um passado que está comigo, uma anciã que 

não deixarei morrer. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Raimundo Nonato Rodrigues - Poeta Brasileiro de São Luís do Maranhão 
 

A Natureza é vida em todo seu esplendor. 

 

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

 

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

A natureza agora mudou de cor, Suas flores se destacam em beleza 

deslumbrante... É PRIMAVERA!  

 

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

 

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

A natureza continua exposta à sua frente, as rosas sempre lindas e perfumadas,  

os pássaros demonstrando seu ar de beleza, e as noites iluminadas pelo reflexo 

da lua e estrelas. 

 

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

 

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

A natureza está triste e chora com o rio, por sua poluição, pelo desprezo humano.  

Como ele gostaria de apresentar limpo e lindo para nós! No entanto, existe a 

maldade que acaba  com sua importância e beleza! 

 

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

 

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Comparo o mar neste instante, como meu estado de espírito, mar calmo, que 

leva a refletir sobre a vida, a natureza, as pessoas... Nada me rodeia, só existe o 

mar e eu, mas logo percebo que há algo acima de nós, o céu; e agora somente 

o céu, o mar e eu ali existimos... 

 

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

  

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Minha árvore! Não muito grande, onde eu costumava me sentar  perto de suas  

 

suas raízes. Quanta saudade daquela arvorezinha que na primavera cobria o 

chão de flores! Das  nossas confidências, de sentir que  ela me ouvia me sentia, e 

compreendia.  

 

-------------------------------------------------------------- 
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•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Natureza, presença de Deus, encanto ímpar, onde tudo que nela habita é belo. 

Rios, mares, beleza indefinível, montanhas e florestas, preservação da vida. Sol, 

lua, estrelas, conjuntos de astros criados por Deus, que é a prova maior de sua 

existência.  

 

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

  

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

O beija-flor além de nos encantar com sua beleza, utiliza o néctar das flores 

como alimento para continuar vivendo... Enfim, a natureza, com seus rios mares, 

florestas, flores e todo encantamento é o nosso DEUS que está presente. 

 

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

  

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

O dia vem chegando e umedece toda natureza!  A vida acorda em rebuliço; o 

sol aparece de mansinho, e a criançada em movimento acompanha o ritmo e a 

beleza da terra. Alegria é o que existe neste novo dia que ora se inicia... 

 

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

  

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Rosas! Este pequeno espaço que ocupas nada significa, diante do teu 

encantamento...  Um botão... uma pétala... e logo se transforma em algo tão 

sublime demonstrando tua beleza e esplendor. 

 

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

 

•  Rayma Lima - Poetisa Brasileira 
 

Sentimos a natureza, através de pequenas coisas, vendo a nascente de um rio, a 

flor desabrochando,  e a chuva caindo de mansinho, molhando a terra e as 

plantas, deixando aquele aroma de terra molhada...  

 

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

 

• Roberto Ferrari – Poeta e Escritor Brasileiro 
 

A natureza é a maior dádiva de Deus. É minha inspiração, minha vida, meu amor. 

Sem ela não haveria poesia.  

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Roberto KeppleR – Poeta Visual Brasileiro 
 

Um galho de árvore 

entrou pela janela. 

com o tempo, 

outro e mais outro. 

enfim, frutos  

dentro de casa 

 

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

   

• Rosa Regis, Poetisa Brasileira Nordestina. 
 

A natureza chorando pede pra ser preservada!  

 

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

 

• Rosa Regis, Poetisa Brasileira Nordestina. 
 

A Natureza somos todos nós: animais racionais e irracionais, todos os seres vivos 

móveis ou  imóveis, e um não vive sem o outro.  

 

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

 

• Rosa Regis, Poetisa Brasileira Nordestina. 
 

Eu vi um cedro chorando 

Ao ser seu tronco serrado 

E no chão, já arriado, 

Dos cortes ia jorrando 

O seu choro, derramando, 

Deixando a areia molhada. 

E a mãe Gaia, coitada, 

 

Na sua dor, lamentando. 

É A NATUREZA CHORANDO 

POR JÁ NÃO SER PRESERVADA. 

 

 

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

 

• Rosa Regis, Poetisa Brasileira Nordestina. 
 

Se você não respeita a Natureza não tem o menor respeito por si mesma.  

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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• Rose Mori – Designer, Poetisa Brasileira 
 

O homem é mais selvagem do que os animais, pois esses só matam para se 

alimentar; já o homem, mata por prazer. 

 

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

 

• Rose Mori – Designer, Poetisa Brasileira 
 

Se as agressões à Mãe Terra continuarem nesse passo acelerado, há de chegar o 

dia em que a natureza será apenas mais uma palavra no dicionário. 

 

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

  

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A águia sabe que pode alcançar mais de três mil metros de altitude a mais de 

100 km/ hora e por isto não se contenta em ficar no chão. Ela sabe que pode ir 

mais além do que os demais, conhece seu valor e não se contenta em ficar 

parada, pousada, esperando o tempo passar. Um exemplo para aqueles que não 

apreciam suas qualidades e não alcançam o ponto mais alto de suas existências.    

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A alvorada conversava com a densa noite: “Daqui a pouco eu vou entrar em 

cena, a primeira claridade, o crepúsculo da manhã, mas poucos estarão 

acordados para me ver chegar.” 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

A tartaruga foi contratada para fazer uma analise profunda dos lugares por onde 

ela passa e, por isto, ela caminha devagar, para anotar todos os detalhes e se 

lembrar de tudo. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Acampava com frequência e um dia, ao entrar na mata, deparei com um cacto 

de braços abertos cheio de espinhos, pronto para me abraçar e assim que me viu 

disse: “Quantas saudades!”  

 

 

------------------------------------------------------------- 
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• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

As formigas estão com as taxas de glicose altíssima, mas estão condenadas a 

viver assim porque são profundamente apaixonadas pelo açúcar. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O dia amanheceu sensivelmente sentimental. As nuvens compreenderam sua 

tristeza e choraram chuvas fininhas e o vento, contrariado, tentava soprar para 

longe essa súbita tristeza que se expandiu no céu.  

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Um passarinho amarelo pousou na beirada da minha janela, piscou para mim e 

cochichou baixinho: "Venha ver como o dia está lindo lá fora!" E Saiu voando. 

 

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

 

• Rosimeire Leal da Motta Piredda – Poetisa e Escritora Brasileira 
 

Uma toupeira saiu de um túnel, num buraco no solo, e falou para as estrelas: 

“Estou escondido aqui embaixo porque sou tímido e não consigo me comunicar 

claramente com os demais”. 

 

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

 

•  Rute Seubert (Rutinha) - Enfermeira Aposentada Brasileira 
 

Aonde está à natureza, também estão às almas floridas. 

 

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

 

• Rute Seubert (Rutinha) - Enfermeira Aposentada Brasileira 
 

Será que o mar é feito de lágrimas?  

Sinto nele o mesmo gosto salgado. 

ou será só saudades? 

 

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

 

• Rute Seubert (Rutinha) - Enfermeira Aposentada Brasileira 
 

Vamos preservar o que há de mais belo em nós, a natureza. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Sandra Reis -  Poetisa e Escritora Brasileira 
 

O espirito da Natureza tinge a grande tela, noite e dia. E a magia que vibra no ar 

encanta a sua vida e a minha. 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

As ondas rolam na areia e a deixa calada, pois aos seus ouvidos sussurram 

poesias molhadas! 

 

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

  

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Céu estrelado, eu quis contar as estrelas, impossível, pasmei contemplando a 

beleza da Criação de Deus! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Era um campo verdejante, imenso, no meio uma flor azul tão pequenina e tão 

azul que meus olhos ficaram oceano! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Fiquei Natureza olhando um jardim de rosas negras, tão negras que parecia uma  

miragem! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Folhas secas no chão que o vento faz bailar formam longo tapete pra gente 

passar! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Havia um roseiral de rosas vermelhas, entre elas uma branca margarida triste e 

sofrida que chorava saudades! 
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-------------------------------------------------------------- 

  

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Mares revoltos, vagas gigantes metiam medo, subiam até ao céu e desciam ao 

abismo, então ouvi uma doce voz que disse: Aquieta-te! E fez-se grande 

bonança! 

 

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

  

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

No céu lua cheia estática, ali, sem palavras pairava exalando o perfume da 

Grandeza de Deus! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Os espinhos das rosas ferem e machucam, mas o amor de palavras mata! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Os montes altos tocam o céu com as mãos, as nuvens ficam ao seu redor ouvindo 

sua voz e choram deitando lágrimas ao chão! 

 

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

 

• Sednan Moura  - Poeta Luso-Brasileiro 
 

Vi um ipê amarelo que resplandecia, não havia folhas só flores, tão amarelo era 

que a lua cheia nele luzia! 

 

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

 

• Sergio Marques Velloso - Poeta Brasileiro 
 

A Natureza é o verbo ser.  

 

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

 

• Sergio Siqueira Vieira - Militar Reformado Brasileiro 
 

Depois da chuva, o arco-íris! 

Deus lava a terra... e nos abençoa! 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

A liberdade de animais sem correntes, gaiolas, porões, exportação, maus tratos é 

direito sagrado e universal desses seres vivos.  

 

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

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

A natureza é a obra viva pincelada pela mão do escultor. O criador do universo. 

Deus. 

 

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

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Há tanta beleza no bordado das estrelas que o olhar se perde no poder da 

criação e no sonho do poeta nasce à poesia.  

 

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

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Na grande elevação de terra surge a montanha com maior ou menor altitude sob 

a imponência que lhe foi destinada pela natureza. 

 

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

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Olhando o mar sinto minha pequenez diante da grandiosidade do universo. 

 

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

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Quando as árvores bailam sobre o ar, é qual orquestra silenciosa, apenas 

presenciada pelo ouvido poético do escritor.  

 

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

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Quando olhar e pensamento alcançam o Céu, encontramos a paz tão esperada, 

quase impossível ao ser imperfeito. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

• Sonia Nogueira – Educadora, Escritora e Poetisa Brasileira 
 

Recebendo as águas da terra pela alta temperatura, as nuvens choram finas ou 

grossas lágrimas, amenizando a dor da terra ressequida. 

 

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

 

• Varenka de Fátima Araújo – Poetisa Brasileira 
 

A natureza é cheia de harmonia, em jubilo te adoramos. 

 

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

 

• Varenka de Fátima Araújo – Poetisa Brasileira 
 

A natureza nos propõe uma riqueza, extasiada contemplo. 

 

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

 

• Wilson de Jesus Costa – Poeta Brasileiro 
 

A noite tem seus segredos e seus silêncios; seus segredos podem ser 

desvendados por você e seus silêncios o desabafo de uma espera. 

 

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