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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.
Conheça a coleção completa de E-books de Frases • Escritor
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/02%20-%20Frases%20Escritor.pdf
• Escrever
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/01%20-%20Frases%20Escrever.pdf
• Ler
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/03%20-%20Frases%20Ler.pdf
• Literatura
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/04%20-%20Frases%20Literatura.pdf
• Livros
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/05%20-%20Frases%20Livro.pdf
• Poesia
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/06%20-%20Frases%20Poesia.pdf
• Natureza
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/07%20-%20Frases%20Natureza.pdf
• Ano Novo
http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/08-Anonovo.pdf

Rosimeire Leal da Motta Piredda
Escritora e Poetisa Brasileira
http://www.rosimeiremotta.com.br/
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REFLEXÃO
Carlos Drummond de Andrade

RECEITA DE ANO NOVO
Carlos Drummond de Andrade
Poeta, prosador e jornalista brasileiro - 1902/ 1987

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido),
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumidas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
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INTRODUÇÃO
Cícero Christófaro

ESPERANÇA
Autor - Cícero Christófaro - Arquiteto Paisagista Brasileiro

Luzes,
Luzes,
Muitas luzes de todas as cores
Faiscavam ao espipocar dos foguetes
Subiam ao céu descendo em gotas
Gotas e mais gotas
Muitas gotas coloridas
Perdiam-se no espaço
Antes mesmo de chegar ao chão.
Tal criança
Olhava estonteado
Aquele arco íris noturno
Que despejava esperança.
Meu coração
Aos pulos
Alterava seu ritmo
Cada vez mais forte
A cada segundo.
Em resposta à sua força
Abri meus olhos ao espetáculo
Chegara meu ano
Meu tão esperado ano novo!
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Frases Sobre O AMANHECER DE UM NOVO ANO!
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".
-------------------------------------------------------------• ANO NOVO - D E F I N I Ç Ã O: (Wikipédia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano-Novo
“É o momento em que um novo ano civil começa e quando um novo calendário anual é
iniciado."
--------------------------------------------------------------

• Adélia Einsfeldt - Poetisa Brasileira
↘ Vitórias, se consegue através da perseverança e comprometimento consigo
mesmo. Que o novo ano nos traga a plenitude dos valores, com sabedoria,
entendimento e discernimento. PAZ em nossos corações!
-------------------------------------------------------------• Alberto Barini - Médico Brasileiro e Apaixonado por Poesia
↘ Não nos acomodemos! Juntemos forças e lutemos por um ano novo melhor.
↘ O homem é ser sociável. A busca de aproximação sempre haverá no Planeta,
Portanto lutemos por um ano novo melhor.
↘ Só de mãos dadas poderemos buscar a paz, a fraternidade e a igualdade.
Então poderemos ter um Ano Novo melhor.
-------------------------------------------------------------• Alexandra Torres – Escritora Portuguesa.
↘ Entre a paz que demora apresenta-se o sonho de ser FELIZ, o desejo comum de
um ANO salutar e que todos os afetos tragam um NOVO sopro de esperança.
-------------------------------------------------------------6

• Ana Rosenrot - Produtora Cinematográfica/Colunista
↘ O Ano Velho já deixou saudades… O Ano Novo nos enche de esperanças…
Coragem… Inspiração… Lutemos pelo melhor…
Um Ano Novo repleto de realizações!
↘ Os anos passam, pessoas vem e vão, só o verdadeiro amor fica. Que no ano
que chega todos tenham amor em abundância. Feliz Ano Novo!
↘ Todo o bem que fazemos em dobro retorna…Não faça promessas de Ano
Novo…Pratique o bem sempre… Com bons pensamentos, boas intenções e
principalmente boas atitudes.
Feliz Ano Novo para todos!
-------------------------------------------------------------• Anchieta Antunes (ALAG - ALB - ALUBRA - ALAOMPE - ALTO - ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DOS POETAS (Vice Governador por Pernambuco) Brasileiro

↘ A bola rola de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Qual o resultado do jogo da
vida?
↘ A pressa não diminui o tempo, ele continua com 365...
↘ Ano novo é um baralho com cartas marcadas: qual vai puxar?
↘ Cada ano é um anel de noivado, não tem marca de inicio, nem faixa de
chegada...
↘ Cada ano é um convite aos saraus dos epicuristas saudáveis. És comensal?
↘ Cada ano novo é igual às roletas de Las Vegas; vais jogar no vermelho ou no
preto?
↘ Monólogos, diálogos, contos de fadas: vais entrar na floresta encantada?
↘ O ano novo é um convite à rotatividade...
↘ O sol não gira em torno do ano novo, mas sim clareia cada dia como se fosse o
último.
↘ Surpresas antigas e novas: faça sua escolha!
-------------------------------------------------------------• Antonio Cabral Filho - Poeta Brasileiro
↘ Para o próximo Ano Novo,
não peço nada demais:
Quero a alegria do povo
e toda criança em paz.
-------------------------------------------------------------7

• Caio Junqueira Maciel - Professor Aposentado, Poeta E Escritor Brasileiro
↘ Depois da Noite Feliz, seria muito pedir que todos tivéssemos um Ano Feliz?
↘ Na curva do Tempo, no sinuoso caminho dos dias e noites, haveremos de nos
deparar com a estrada reta da felicidade.
↘ O ano que começa nos ensina de novo a soletrar a palavra es-pe-ran-ça,
↘ O tempo passa, o tempo pássaro: no ano novo, dai asas aos vossos dias!
↘ Quando principia o ano novo, nossos corações batem na porta de um novo
tempo com a certeza de serem bem recebidos.
-------------------------------------------------------------• Camilla Tauil - 15 anos - Estudante 2º ano ensino médio Colégio Militar RJ (CMRJ)
↘ Acreditemos no amanhã e que em cada dia do Ano Novo brilhe em nossa
janela a luz abençoada de Jesus!
-------------------------------------------------------------• Carlo Montanari - Contador de Histórias Brasileiro
↘ Ele já está morrendo, vencido, dilacerado, sofrido, embora com apenas um
aninho de vida. Mas vamos renascê-lo já já com alegrias, bons pensamentos e
somente ações que melhorem nossas vidas: Benvindo ANO NOVO!!!
-------------------------------------------------------------• Carlos Lúcio Gontijo - Poeta, Escritor e Jornalista
↘ Um ano verdadeiramente novo é aquele cujos dias amanhecem nos horizontes
da retina de nosso olhar.
-------------------------------------------------------------• Celso Kasprzak – Escritor Paranaense Brasileiro
↘ A esperança é como um sol que brilha dentro da gente.
↘ A esperança exerce papel fundamental em nossas vidas; como um gerador de
energia, ela nos move.
↘ Ao amanhecer de um novo ano celebremos a vida, semeando, pelo mundo
afora, palavras de paz e bem!
↘ Devemos correr sempre atrás dos nossos sonhos; como um alimento, eles nos
sustentam.
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↘ Faremos do mundo um lugar melhor, se a corrente do bem que se forma ao
amanhecer de um novo ano for duradoura.
↘ O amanhecer de um novo ano chega como um presente, despertando em
cada um de nós a busca de novos rumos, o desejo de transformar sonhos em
realidade - nos belos horizontes da vida.
-------------------------------------------------------------• Cezar Ubaldo de Oliveira Araújo - Poeta Brasileiro
↘ Ano Novo já desponta no horizonte: o que de novo virá?!
↘ Ano Novo, não deve ser apenas o espocar de fogos ou de champanhe e, sim,
avaliar o que antecedeu em nossas vidas.
↘ Ao Novo Ano, que novos pensares sejam exercitados.
↘ Com a chegada do Ano Novo, que todos abramos os olhos para a
grandiosidade da vida humana e nos abracemos verdadeiramente como irmãos.
↘ Desejo o Novo Ano com novos humanos, mais crentes no bem.
↘ O Ano Novo deve ser sempre o nosso mudar de atitudes, o repensar a vida.
↘ Que no Ano Novo todos tenham direitos iguais e acreditem que ainda há
tempo para a crença na bondade humana.
↘ Que o Ano Novo seja o novo no Eu de cada um de nós
-------------------------------------------------------------• Daniel Rosa – Poeta Brasileiro
↘ O novo ano é só uma folha em branco, de coisas simples para cada dia.
Parágrafos recheados de desejos realizados e frustrados escritos por você; Se
errar reescreva as sentenças. Quando não, use a borracha do perdão Divino. Essa
folha em branco são linhas dadas por Deus para você. Chamado: Livro da vida.
-------------------------------------------------------------• David Edson de Camargo Junior – David Jr. - Poeta Brasileiro
↘ Apenas uma transição convencional de tempo, baseada nos princípios de
esferas que seguem seu percurso no espaço, em um ritmo por nós já conhecido.
Apenas uma desculpa, uma promessa. Apenas um acordo, uma cronologia para
o breve tempo que cá temos. Mas de todos os apenas que há num novo ano,
tiramos também outros apenas: como o apenas continuar ou o apenas
recomeçar, o apenas ter motivos para renovação, o apenas ter chances de
novamente sonhar. E, assim como cada novo ano, também é feita a vida – de
apenas que são apenas necessários à nossa perseverança.
-------------------------------------------------------------9

• Dênis Pessoa - Advogado Brasileiro
↘ Caminhos podem ser vazios sem o brilho da esperança porque os olhos retêm
lembranças. Que no Ano Novo nossos caminhos se permitam estrelas e
felicidade com o brilho de certezas.
↘ Levo para o Ano Novo gotas de saudade acumuladas nas prateleiras da
memória: as ruas da meninice e um amor que foi embora.
↘ Nas mãos de Deus eu entrego todas as minhas alegrias e continuo eterno
pedinte: mais, Senhor ! Mais!...
↘ No Ano Novo o melhor presente que te dou é minha oração, meu amigo,
confidente, conselheiro, meu irmão!
-------------------------------------------------------------• Dhiogo José Caetano - Poeta Brasileiro
↘ É hora de manifestar por um mundo melhor, procuremos valorizar tudo que
temos. O planeta, a água, o universo precisa de nós, e nós precisamos do mundo
para nos manter vivos.
↘ A corrida pela vida tem que continuar rumo ao infinito.
↘ Celebração mundial. O amor em cristo se reafirma. A comunhão se faz
presente em todos os lares. A nação compartilha os bons pensamentos,
sentimentos...
↘ Cultivemos a vida, não deixemos os rumores destruir a esperança que existe
dentro de nós.
↘ Estamos ansiosos, mas acreditamos na proclamação da vida e do amor.
↘ Façamos do amanhã a esperança de um futuro que não oprime, mas que
desbestializa os revolucionários.
↘ Não é só natal, um novo ano se inicia. A luta continua amanhã o sol nascerá
novamente.
↘ Não espere o líquido âmbar escoar-se por completo da grande redoma. A sua
essência nos mantém vivo.
↘ O fim também é um recomeço. Pensemos que nada acabou tudo se inicia nas
manhãs.
↘ O mundo não é mais o mesmo! As transições foram necessárias. As flores de
maio não mais nascerão...
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↘ O natal passou agora é hora da mudança. Vamos dar as mãos, em uma só voz,
cantemos aquela música de purificação. Envolvendo-nos pela paz. Façamos
deste início a glória da arte.
↘ Os mortos são lembrados, a saudade se renova e a esperança se aflora.
↘ Sejamos humanos com veemência. A sinceridade, a verdade honra o homem.
Honremos a nossa existência.
↘ Todos entram em meditação, oração, louvor. A vida se mostra no infinito.
-------------------------------------------------------------• Dirceu Thomaz Rabelo – Poeta e Escritor Brasileiro
↘ O amanhecer de um ANO NOVO, para os homens e mulheres imbuídos do bem
vem sempre acompanhado de magnífico sol interior que ilumina e aquece todo o
seu espírito. É a vontade sublime de renovação e de retorno às tarefas que os
aproximarão cada vez mais do Pai e Criador
-------------------------------------------------------------• 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.
-------------------------------------------------------------• Elder Carlos dos Santos – Poeta, Escritor, Psicólogo Brasileiro (Bahia)
↘ Todo fim precede um recomeço
Esperanças que se renovam, promessas em restauração
Com novos trajes aparece o coração
Sentimentos em uníssono
Momento de abraços e euforia
O ano novo chega junto ao novo dia.
-------------------------------------------------------------• Eliene dos Santos – Escritora Brasileira
↘ Guardar problemas no baú do passado e ressurgir.
↘ Guardar problemas no baú do passado e ressurgir com uma cesta de flores
coloridas de esperança.
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↘ Um espírito novo no ano que se inicia.
↘ Um recomeço de uma velha história.
↘ Uma promessa de felicidade para o ser humano. Ano Novo como a
“esperança que é a ultima que morre”!
-------------------------------------------------------------• Honoré DuCasse – Poeta Português
↘ Deixámos o passado, para a ele regressarmos, sempre que o futuro se ausente
e dele nos esquecermos no presente.
↘ Eis que mais uma janela se abre à imaginação do tempo.
-------------------------------------------------------------• Ivonita Di Concílio - Poetisa, Escritora e Cantora Brasileira
↘ Não precisa ser um dia de calendário para marcar a data. Um novo amor,
uma criança que nasce, até um beijo roubado fazem um Feliz Ano Novo!
-------------------------------------------------------------• Jania Souza, poeta, escritora, artista plástica brasileira, Natal/RN
↘ Lave-se, purifique-se, delete erros e energias negativas que atrapalharam seu
existir até o presente momento; agarre os ensinamentos apreendidos e navegue
confiante na esperança que chega com o amanhecer de um novo ano. Só
vitórias e reconstruções sejam a sintonia dos seus passos amadurecidos.
↘ No céu, amanhece um Novo Ano.
Vem tímido...
primeiros passos inseguros de criança.
Em seu sorriso tremula airosa
bandeira branca. Esperança!
↘ Que o amanhecer de um novo ano traga para nossas vidas paz em vez de
guerra; amor para banir intolerância, solidão e desafeto nas famílias, nas
sociedades, entre nações; compaixão para descobrir no outro um irmão;
solidariedade para que todos possam estender as mãos.
--------------------------------------------------------------
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• Josué Silva de Araújo – Jornalista Brasileiro
↘ Recomeço. Nossas vidas, sempre um recomeço, árdua renovação
De novo virão alegrias, tristezas, conquistas, decepção
Seja como for, nossas vidas, se quisermos, podem ser belas
Existirão manhãs, tardes, noites, que elas nos sejam singelas
Chega um novo ano, que em pouco tempo será velho
Que as pessoas sejam felizes, fim do ódio, que haja amor eterno.
-------------------------------------------------------------• Júlio Issao Oiye – Escritor Brasileiro
↘ Ano novo não só como início, mas como a continuidade de uma etapa de
vida.
↘ Aprender com os erros e correr em busca de novos acertos.
↘ Luzes, boas resoluções no ano vindouro e poesia... pelo menos!
↘ Pular ondas, receber amigo, participar de uma ceia e sonhar... As emoções do
ANO NOVO significam muito mais em termos de fé e esperança.
↘ Refazer os sonhos e acreditar na concretização deles.
-------------------------------------------------------------• Lázaro Silva – Poeta e Escritor Brasileiro - Salvador- Bahia↘ O sol nasce cada dia
Com seu brilho traz alegria
Inspira os pássaros a cantarem
E o poeta a escrever
Versos para o Ano Novo.
-------------------------------------------------------------• Lucas Palhão - Engenheiro E Escritor Brasileiro.
↘ Que neste Novo Ano percam importância bens e ganhem interesse pessoas.
Guarda-roupa caro e carro de luxo não substituem amor, que é o ingrediente
principal de uma vida feliz.
-------------------------------------------------------------13

• Luís Amorim – Consultor Comercial (Vendedor) Português
↘ Feliz Ano Novo.
Começo de ano é sempre momento de uma esperança nova em que dessa vez
enfim tudo correrá pelo melhor no esperado e até no ideal desejado. É costume
formular-se tais desejos de Feliz Ano Novo por cada passa engolida para que
desse modo o destino se não esqueça que o ritual bem cumprido foi. Mas se
cada pessoa não fizer sua parte para a concretização sonhada não haverá
passa, por mais saborosa que ela seja, a caminhar na procura do tal destino
idealizado.
↘ Feliz e Próspero Ano Novo.
Entre o Natal e o dia de Reis, habitual é viver-se em ambiente festivo com toda a
família junta, troca de prendas e votos de um Feliz e Próspero Ano Novo,
extensível também a quem não sendo familiar, é igualmente chegado pelos mais
diversos motivos. Essa frase tantas vezes repetida tem a sua maior frequência no
dia último de Dezembro, na despedida do ano velho e com o novo quase a
chegar, muitas das vezes já mesmo a sorrir caso tais votos sejam formulados nos
derradeiros instantes do ano que estará a se despedir, cumprimentando o que aí
vem sem demora, acenando ele próprio todo sorridente.
-------------------------------------------------------------• Magali Queiroz - Poeta Brasileira
↘ Para acontecer um Ano Novo de verdade em nossa alma, é preciso deixar pra
trás os nossos velhos medos.
-------------------------------------------------------------• Marcelo Allgayer Canto - Poeta e Escritor Brasileiro
↘ Ano novo: novos andares, novidades da ciência, renova-se outra vez a
paciência na fila pelo conforto. Ano novo: que as pessoas sejam menos
corruptíveis, para que se possa dizer - salve salve ó pátria amada! Ano novo,
vida nova: é estourar uma garrafa de champanhe e renovar as esperanças.
-------------------------------------------------------------• Marcial Salaverry - Poeta e Escritor Brasileiro
↘ O melhor desejo para um feliz Ano Novo, está presente num beijo, num abraço
fraterno, num aperto de mão, num olhar carinhoso, num sorriso, numa
brincadeira, que faça a felicidade para a noite de Ano Novo...
↘ Para ter um Feliz Ano Novo, é preciso entender que basicamente é preciso
estar imbuído de muita Paz e Amor, entendendo que temos de ter pensamentos
apenas de Paz, Amor, Amizade, e desejar o bem ao próximo, mesmo que não
esteja ou seja assim tão próximo. Vamos sempre procurar emitir ondas de Paz,
para as recebermos de volta.
-------------------------------------------------------------14

• Marco di Silvanni - Poeta Brasileiro
↘ As cores de um novo tempo desenham os nossos sonhos,
vão pintando dia a dia cada passo, cada olhar, até concluir a tela com imagens
multicores: passa o tempo, passa o sonho, e deixa a vida passar.
↘ Brota o fruto, brota a vida, brota a fé, brota a esperança, brota o tempo de viver
que nos nasceu feito criança.
-------------------------------------------------------------• Mardilê Friedrich Fabre - Professora e Escritora Brasileira
↘ Abro a porta para um Ano-novo com 365 dias vividos pelos homens com amor,
sabedoria e paz.
↘ Neste novo ano,
Desejo empunhar nova bandeira,
viver bem à brasileira
e ficar de bobeira.
-------------------------------------------------------------• Maria Gomes – Poetisa e Escritora Portuguesa (Lisboa, Portugal)
↘ Amanheceu, é novo ano e traz na sua orvalhada a corrente maior, para unir
todos os povos do Mundo.
↘ Levemente me deito em paz, após a última badalada, adormeço e quando
acordo, respiro o novo ano, que amanheceu num janeiro diferente, onde todo o
Ser é feliz!...
↘ Que o amanhecer do tempo seja... o converter do novo ano num paraíso de
paz e amor...
-------------------------------------------------------------• Maria José Zanini Tauil - Professora, Poetisa e Escritora Brasileira
↘ A internet unifica. Jovens do mundo inteiro assumem os mesmos cantos,
danças, modo de vestir e até de pensar. Mesmo assim, existe o preconceito de
raça, de religião, a desagregação familiar e a luta pelo poder. Onde vamos
parar? Que os pontos positivos possam ser usados na luta por um ANO NOVO
mais humano e mais fraterno.
↘ Adentro a igreja, tão vazia de gente...tão repleta de ti! Clamo pelo Espírito
Santo e sinto seu toque suave. A renovação acontece! Estou pronta para enfrentar
um novo ano, revestida de ânimo novo, pois nunca estarei só. Obrigada, meu
Deus!
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↘ Algo precisa mudar, exercitemos o ato de amar, aproximemo-nos da
amplitude do coração de Jesus e ouçamos sua voz que nos diz: “vinde a mim...
todos!”. Só assim teremos um perfeito Ano Novo!
↘ Amemos o próximo: o de perto e o de longe, os amigos e inimigos, cristãos e
ateus, maometanos e judeus, velhos e novos, ricos e pobres. O Pai nos dá um
novo tempo para repararmos erros e lutarmos. Conquistando objetivos,
chegaremos a Um Ano Novo bem melhor.
↘ Chegado o fim do ano, façamos um balanço: quantos nós desatamos?
Quantas vezes perdoamos? Quanto prosperamos e quantas vezes desanimamos?
Quantos entes queridos perdemos? O importante é chegar com mais créditos que
débitos. Muitas vezes nossos joelhos se dobraram para pedir... e tão poucas para
agradecer! Mas ainda dá tempo! Obrigada, Pai, pelo sofrimento que me fez
crescer. Obrigada por teu amor incondicional e, mesmo que eu não mereça,
esteja ao meu lado em todos os dias do ano prestes a começar.
↘ No Ano Novo? Pé na estrada, sonho na alma, fé no coração e esperança na
mochila.
↘ Olhemos a terra depois da chuva: quantas plantas novas! Que assim seja o
nosso Ano Novo: florido, colorido, viçoso!
↘ Outro janeiro se aproxima e te peço, Senhor, um novo tempo, de paz e
contentamento, bem juntinho de todos, que nesta vida me deste: os carne da
minha carne, os irmãos em Cristo e todos os meus amigos.
↘ Pai! Que no ano que vai chegar, eu perceba que nos meus desertos existem
lindas paisagens, que eu tenha a certeza de que, se o pranto rolar, vais enxugar,
se a fragilidade me fizer cair, serei erguida do solo, carregada em teu colo...e
deitarei a cabeça bem pertinho do teu coração. Maravilhosa certeza!
↘ Pai, te sou grata pela doença e pela saúde, pela tua mão que me amparou,
pelas amizades constituídas como um bem em minha vida, nesse ano que finda.
Dá-me, Senhor um ano melhor ainda, pois em tua companhia já sou vencedora,
desde já.
↘ Pai! Torna esse ano o das realizações dos meus melhores sonhos, projetos e
metas. Sento-me à beira do caminho e espero. Recolho a estrela mais brilhante
do céu, obra de tuas mãos e continuo sonhando. O mundo será mais bonito se
todos semearem a paz e a união.
↘ Que no Ano Novo, o amor fale mais alto aos nossos corações, pois Deus está no
meio de nós e não existe amor maior.
-------------------------------------------------------------16

• Maria Lucia Silva – Escritora e Poetisa Brasileira
↘ Outras palavras serão ditas se nova história for contada.
-------------------------------------------------------------• Mariana Tauil - 13 anos - Estudante da 8ª série do Colégio Militar do RJ
↘ Mais um ano...dozes meses pela frente para louvar e agradecer os tantos e
tantos milagres que acontecem à nossa volta ...e nem percebemos!
-------------------------------------------------------------• Marina Gentile - Poetisa e Escritora Brasileira
↘ Um novo amanhecer para ler um livro, viajar pelo mundo de grandes escritores.
É tudo que preciso agora. Como é bom!
-------------------------------------------------------------• MIFORI ( Maria Inez Fontes Ricco) – Escritora e Poetisa Brasileira
↘ A correção de erros seus, encaminha-o para Deus, no amanhecer de um novo
ano.
↘ Abra-se ao entendimento, agindo com sabedoria, neste novo ano que vai
nascer, com bons pensamentos e muita alegria.
↘ É no amanhecer de um novo ano que se renova a fé e se consolida a
esperança.
↘ No amanhecer deste Novo Ano, quero sentir a paz, o amor, a harmonia do
Universo, e, desejar a todos os que estiverem perto, tudo isso e muito mais, com
meu abraço fraterno e solidário.
↘ Que a Esperança se renove, que a Fé se fortaleça no amor do Redentor, para
que se conquiste uma vida melhor.
↘ Que o primeiro amanhecer de um novo ano, seja consigo mesmo, com Jesus,
José e Maria.
↘ Que os primeiros raios solares que caiam sobre a Terra, neste ano que vai
nascer, iluminem o seu caminhar.
-------------------------------------------------------------17

• Mirandí Alves Pereira Oliveira - Escritora Brasileira, Baiana, Ibitiaranse.
Que o sol do primeiro amanhecer do Ano Novo traga fundamentalmente a
felicidade encontrada na simplicidade da beleza das coisas despercebidas aos
olhos de que ver: o nascer do sol, o por do sol, as flores, as montanhas, as ondas
do mar, um dia de sol, um dia de chuva, as borboletas, beija-flor...
-------------------------------------------------------------• Oliveira Caruso - Poeta e Escritor Brasileiro.
↘ Alegria do povo. Passou o Ano... Acabou! Feliz Ano Novo!
↘ Explodem os fogos! Rojões! Comemorações! Já bilhões de rogos!
↘ Que o ano novo seja um ano de redenção da humanidade no Brasil e no
mundo afora!
↘ Tudo por auspícios? Paixão sem medir? Tensão! Que vão aos hospícios!
-------------------------------------------------------------• Orivaldo Grandizoli – Músico e Escritor Brasileiro
↘ Cada mão se junte à outra e façam a ciranda de felicidade:
que todos comunguem esse ato de carinho e bondade.
↘ Faça como o ano passado que desejou
que este ano trouxesse amor e felicidade
e que o próximo traga aos corações do homens
muita paz e bondade...
↘ Que cada poeta cante chamando o novo ano que chega,
que nos chegará numa canção de amor de rara beleza.
↘ Que o novo ano traga de novo o que mais serviu a nós;
que nos dê um novo canto solidário para a nossa mesma voz.
↘ Paz e amor é o que sempre queremos;
neste fim de ano que se finda, mais do nunca, nos amemos.
-------------------------------------------------------------• Otávio Fernandes – Professor Brasileiro
↘ Lembra que a morte tudo encerra.
A vida não tem bis!
Lute por uma existência feliz
no ano que vai chegar!
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↘ Não luto em situações adversas, muito resolvo
com uma boa conversa, não deixo sonhos
encobertos, pois quem tem fé usufrui
de paz, mesmo na guerra. Com esta
mentalidade, já estou pronto para vivenciar
um maravilhoso ANO NOVO!
↘ Preocupamo-nos muito com o que fazer
entre o natal e ano novo, mas a preocupação
deve ser a de escrever o novo capítulo de
nossa história para o ano que vai chegar.
-------------------------------------------------------------• Pérola Bensabath – Escritora Brasileira
↘ Ano Novo: auréola de determinações genuínas.
↘ Ano Novo como um investimento na grandeza do amor universal.
↘ Resoluções como sementes que se plantam para a colheita no próximo Novo
Ano.
↘ Uma jornada rumo a novas conquistas.
↘ Um olhar de esperanças para o futuro e um brinde ao passado. Este passado
que sempre fará parte de sua vida.
↘ Valores resgatados para um mundo em transformação.
↘ Você mesmo constrói o seu Ano Novo.
------------------------------------------------------------• Rafaella Tauil - 14 anos - Estudante da 8ª série do Colégio Militar do RJ
↘ Que Jesus lave com seu sangue as mágoas do coração. Que haja a
purificação e que brilhe a sua luz em cada um dos 365 dias que virão.
-------------------------------------------------------------• Rayma Lima - Poetisa Brasileira
↘ Há um novo colorido na natureza, os pássaros despertam alegres, as flores
estão mais belas, pois logo nascerá o sol nesse amanhecer do Novo Ano.
↘ No amanhecer de um NOVO ANO, as pessoas se abraçam, beijam, são
carinhosas... Mas em cada coração há um grito interior pedindo paz, que a
guerra, conflitos sociais, corrupção e violência, sejam extintas e que o amor
amizade e carinho voltem a reinar nos corações endurecidos pelo ódio ou
vingança, enfim, ao AMANHECER DE UM NOVO ANO, nunca será esquecido,
porque existirá sempre AMOR na humanidade.
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↘ O amanhecer de um Novo Ano, nos trás esperanças de realizações, saúde,
amor, paz e prosperidade. Nos muitos que virão estaremos aqui para
agradecermos ao nosso Deus a graça da vida.
↘ O amanhecer do Novo Ano, é especial, contagiante. As pessoas se
confraternizam, sonham com mudanças... Há um novo planejamento de vida,
enfim, é nesse amanhecer que faz a diferença.
↘ O amanhecer sempre existiu, e quando acontece ser especial, de um Novo
Ano, quero continuar acordar com você, caminhar com você como sempre foi e
pedir ao Pai amado que estejamos juntos muitos anos, e que em todo o
amanhecer seja uma dádiva de Deus para nós.
-------------------------------------------------------------• Renato Freire Araújo – Escritor Brasileiro
↘ ANO NOVO com o desejo de que a nova jornada caminhe como símbolo de
prosperidade material e do espírito.
↘ FÉ, como símbolo de um recomeço.
↘ O coração tinindo de esperança. O branco da paz reveste o corpo. E a
realidade? Só Deus dirá...
↘ Que no Ano Novo seja como uma nova etapa a se instalar no destino.
-------------------------------------------------------------• Rita Santos – Poetisa Brasileira (Bahia)
↘ E que venha o novo: novo dia, amanhecendo cheio de bênçãos; novos
sonhos, com novas perspectivas e novos alentos de Luz e Paz para nosso planeta
tão sofrido.
↘ No amanhecer de um novo ano tudo é novo: o primeiro beijo do ano, o
primeiro sorriso do ano, o primeiro café do ano e assim infinitamente até o ano
novo.
↘ O novo sempre vem, esperança eu sei: é eterna!
↘ Que a aurora do novo ano traga as realizações necessárias,
Os carinhos desejados e uma união fraterna entre os povos.
↘ Que no Ano Novo seja como uma nova etapa a se instalar no destino.
↘ Se o ano é novo,
Novas têm que ser nossas alegrias.
-------------------------------------------------------------20

• Robinson Silva Alves – Poeta e Professor Brasileiro
↘ Feliz Ano Novo
Para todos na Terra
Que ele traga a esperança
O sonho de uma nova era
Era de paz
O Fim de toda guerra.
↘ Nasce um novo ano
Feito nascer de uma criança
Renascem sonhos
Floresce a esperança
Um tempo renovado
De paz e mudança.
↘ Que o Ano Novo
Seja pleno de magia
Que o verso brilho
E nasça a poesia
Brilhando um novo sol
O mais belo dia.
↘ Que no Ano Novo
Renasça a esperança
Que sonhos se realizem
Aconteça a mudança
Que todos sejam
Feito criança.
-------------------------------------------------------------• Rosimeire Leal da Motta Piredda - Poetisa e Escritora Brasileira
↘ Desejo a todos, um ano novo verdadeiramente novo e que a paz e o sorriso
possam acompanha-los nesta nova jornada.
↘ Deus está enviando uma mensagem para você. Ele diz que você é uma
criação perfeita e Ele está muito satisfeito de tê-lo (a) criado. Ele diz que você
tem tudo para ser feliz. Não se aprisione dentro de si mesmo, esqueça as tristezas
e siga em frente. Perdoe a todos e a si mesmo. No despontar deste novo ano
sorria para a vida e siga em frente, pois ELE estará sempre ao seu lado, jamais te
abandonará!
↘ Em seu interior, você é um pintor. Desenhe e pinte o novo quadro da sua vida.
Neste novo ano as mudanças que sofreremos dependerão de nossas escolhas,
pelas quais aprendemos a desenvolver habilidades de desenhar novas
perspectivas. E emolduraremos este quadro com os raios de alegria.
21

↘ Em um ano muita coisa pode acontecer. Reflita agora sobre o que se passa em
seu interior e ame a pessoa que você é. Enxergue a vida como ela é, não se
iluda, não perca a fé e nem a esperança de que tudo pode mudar. Talvez o Novo
Ano que se iniciará não seja um mar de rosas, mas com certeza o sol nascerá
toda manhã com um sorriso de incentivo para você. Segure nas mãos de Deus e
siga adiante!
↘ Era 31 de Dezembro. Foi dormir cedo. Sonhou que sua vida estava sendo
renovada e nascia de novo. Despertou e era 1.º de Janeiro. Refletiu: "Vou mudar
meu comportamento e este novo ano será diferente dos outros... "
↘ Fim de ano. Hora de fazer um Balanço de nossas vidas. Sentar sozinho e refletir.
Realizar uma demonstração contábil do nosso interior. Verificar a posição
patrimonial, Financeira e sentimental. Examinar os aspectos qualitativo e
quantitativo. Traçar novas metas para que no ANO NOVO, sejamos bem
sucedidos neste percurso desconhecido que se aproxima.
↘ Finalizando 31 de Dezembro, iremos simbolicamente, nascer de novo. Teremos
a oportunidade de recomeçar a vida, ter uma nova chance. Respire fundo e
prepare-se – um ano maravilhoso se aproxima!
↘ Lembre-se o Amanhecer de um Ano Novo quem o faz bom ou ruim somos nós
mesmos. Ao entrar o ano novo, vamos vestir o traje da firmeza de espirito e
colocar as nossas vidas na direção certa e direcionar nossos pés para caminhar
rumo às conquistas interiores... Feliz Ano Novo!
↘ Momentos finais, o ano velho está indo embora! Milhares de olhos atentos ao
céu (algo incrível vai acontecer). Contagem decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Feliz Ano Novo! Muitas orações, muitas lágrimas, corações cheios de
esperanças! Todos espontaneamente pensam consigo mesmo – “Que este novo
Ano seja verdadeiramente novo!” Coração Bate forte, esperança solta fogos de
artifícios, abriu-se uma porta no tempo e um numero incontável de pessoas
passaram por ele cheios de expectativas e o velho ano ficou lacrado no passado,
embora algumas pessoas olhavam para trás , o que pensavam eu não sei...
↘ Neste novo ano que se aproxima, AME MAIS. Ame sua família. Ame sua vida.
Ame os obstáculos a ser vencidos. Ame o desconhecido. Ame de tal maneira,
que ao terminar os 365 dias, a vida terá valido a pena ter vivido.
↘ O ano novo se aproxima. Um passarinho me contou que conseguiremos fazer
muito mais neste novo ano do que fizemos durante o ano que se finda.
↘ O Ano Novo vai dar mais uma chance para todos nos.... agarremos com forca
esta oportunidade e empurremos o desanimo para o lado e vamos segurar na
mão de Deus que com Ele somos mais que vencedores....
↘ O branco é a cor clássica do ano-novo. Uma pagina em branco será iniciada
em nossas vidas e nos é dado à chance de começar coisas novas. Neste novo
ano, pegue a caneta e reescreva a historia da sua vida.
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↘ Prepare-se! Um novo ano se iniciará! Coisas boas e maravilhosas acontecerão
com você! Porem, você precisa fazer sua parte: estabeleça um objetivo, siga-o a
risca e então, você receberá sua benção. Não fique sentado esperando que num
passe de magica, no próximo ano sua vida se transformará. Estude, trabalhe,
mude de profissão, conquiste novos amigos, sorria, tenha atitudes que faça o
novo ano valer a pena ser vivido!
↘ Quando o galo cantar duas horas antes do sol surgir, o NOVO ANO estará
amanhecendo em breve. O escuro da noite começa a terminar anunciando que
o convidado aguardado ansiosamente por todos, estará chegando. Ano Novo.
Vida Nova? Tudo depende das sementes que você semeou, se não plantou nada
de diferente, então, infelizmente, seu ano continuará sendo o mesmo de sempre,
o velho amigo ou inimigo.
↘ Que neste novo ano, ao raiar de um novo período em nossas vidas, uma porta
gloriosa se abra e Deus esteja de braços abertos para todos nós, dizendo – ¨Não
importa o que acontecerá. Eu estarei sempre ao seu lado!¨
↘ Que neste novo ano que se aproxima a perseverança domine sua vida. Não
desista facilmente dos seus sonhos. Faça agora, um plano para conseguir
alcançar seus objetivos. A perseverança é um esforço contínuo com resultados
garantidos! Se perseverar, quando chegar ao fim do ano, sentirá que você não
viveu em vão...
↘ Que no novo ano que surgirá em breve haja mais saúde para todos nós. A
saúde é tudo, sem ela não adianta todas as outras bênçãos. Deus o medico dos
médicos estará agindo de maneira profunda em cada ser e neste novo ano,
haverá infinitas curas...
↘ Que o amanhecer de um novo ano, seja novo em todos os sentidos para todos
vocês!, Mas, lembre-se de fazer a sua parte... ficar sentado esperando que
grandes bênçãos caiam do céu e incrivelmente sua vida se tornará maravilhosa,
não existe. Plante hoje, neste ano quase velho, uma semente de seus projetos e
trate dele com todo cuidado que uma planta precisa para germinar e crescer. E
no ano novo tudo o que você plantou, crescerá e o seu novo ano, será original e
plenamente renascido. Experimente!
↘ Não perca as esperanças. Enquanto estamos vivos, há esperança. Sempre
que o ANO renasce, nasce a oportunidade para mudar o destino da sua vida.
Você pode, você consegue. Faça do ano novo que se aproxima um ANO NOVO
diferente para você.
↘ No fim de 31 de Dezembro todos receberão gratuitamente, uma passagem
para fazer uma viagem inesquecível! Mas cada pessoa escolherá um meio de
transporte diferente e seguirá caminhos segundo dita seu coração, seus sonhos,
seus receios, suas ilusões e desilusões. Serão doze meses percorrendo a trilha
desta vida e encerrando este período, todos deverão escrever a historia da sua
viagem. Atenção: aproxima-se o dia de receber sua passagem, prepare-se! Feliz
Ano Novo!
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↘ Na véspera do Ano Novo, faça a seguinte oração – Senhor, abençoe todos os
meus projetos, todos os meus objetivos, todos os meus sonhos. Plantai no meu
coração, força, disposição, firmeza, perseverança e disposição para alcançar
todos os meus ideais. Eu sei que o Senhor me abençoa, mas falta fazer minha
parte para que tudo o que sonhei se torne realidade. Ajuda-me a fazer tudo o
que precisa ser feito, sem esperar que tudo caia do céu milagrosamente!
↘ Se você hesita em entrar com firmeza no novo ano que se aproxima, por que
algum ente querido ficou eternamente preso neste ano que está indo embora,
saiba que eles estarão com você no novo ano através das lembranças, das
imagens retidas no seu coração....
↘ Sonhar. Imaginar mil e uma coisas e situações. Flutuar nas vésperas de um
grande acontecimento. Despertar e ver que no amanhecer de um Novo Ano o sol
está sorrindo e lhe dizendo: "Vai dar tudo certo!" E lhe estende um tapete
vermelho para você passar e iniciar o ano e ainda diz: "Agora tudo depende de
você!"
↘ Tenha um novo olhar. Olhe a vida de outra maneira. Veja tudo com os olhos do
otimismo. Pelas retinas dos seus olhos passarão os mais belos filmes da sua
existência. Desempenhe o seu papel com excelência e ponha suas ideias em
pratica. Desistir jamais! O ano novo tem tudo para ganhar o Oscar do melhor ano
da sua vida!
↘ Todos os anos, mesmo sendo simbolicamente, a vida lhe da uma chance de
recomeçar de novo. Não perca esta oportunidade de desenvolver o seu melhor e
mudar o rumo da sua vida. Pense nisto. Reflita e encontre uma maneira de fazer
com que o Novo Ano que se aproxima seja verdadeiramente novo para você.
↘ Um ar de festa paira no ar: Uma multidão vestida com roupas brancas, fogos de
artifícios e sons de vozes com felicitações aos amigos. Na virada do ano, vamos
entrar no novo ano com o pé direito...
------------------------------------------------------------• Sandra Reis - Poetisa e Escritora Brasileira
↘ Nesta noite, celebramos o agora e buscamos o Graal que está em gestação
na nossa imaginação.
-------------------------------------------------------------• Sednan Moura – Poeta Luso-Brasileiro
↘ Estou te enviando sementes de felicidade, amor, vida, carinho e principalmente
de paz, pois, Talvez, tenhas gastado tudo que te enviei ano passado. Por favor,
lança as sementes em boa terra para que se multipliquem e encham o mundo!
Feliz ano novo!
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↘ Feliz ano novo cheio de amor, e amor, e amor e infinitamente amor, pois as
demais coisas virão naturalmente!
↘ Feliz ano novo! Que Deus o torne tão novo e que seja para sempre!
↘ O amor faz muito bem, ele é como um remédio que possui todas as vitaminas e
traz vigor, vida e felicidade. Então te desejo amor por todos os anos da tua vida!
Feliz ano novo!
↘ O futuro começa ano que vem, precisamos alicerçar bem os ideais este ano,
pois é à base do novo ano! Feliz ano novo!
-------------------------------------------------------------• Silvia Giovatto- Faffi.- Poetisa e Escritora Brasileira
↘ No amanhecer de um novo ano, venho te desejar
o brilho do sol, as cores do arco-íris e a paz de Cristo
por esses 365 dias que se anunciam.
-------------------------------------------------------------• Sonia Nogueira- Educadora, Escritora, Poetisa Brasileira
↘ Ano Novo significa passagem, onde atravessamos a ponte, enfrentamos
obstáculos e vencemos doze meses, com esperança de outros que virão.
↘ Chegou o Ano Novo e com ele a vontade de viver mais um ano e agradecer
ao Criador pela dádiva da vida.
↘ Em cada amanhecer da passagem do ano é uma janela, onde a luz do sol traz
nova esperança.
↘ Espero, neste Ano Novo, que o perdão e a bondade morem nos corações de
todos sem precisar de reconstrução a cada ano.
↘ Estamos aqui, Ano Novo, com o coração carregado de emoção espalhando
sorriso, recebendo abraço de paz e amor.
↘ Feliz Ano Novo a toda a nação sem distinção de raça, cor, credo, poder
financeiro, status social, igualando os povos no amor, na paz, na fraternidade.
↘ Quando os sinos badalam a meia noite o pensamento se volta para mais um
ano que rompeu as cortinas para á vida.
↘ Que o Amanhecer de Novo Ano, apague as trevas para que a luz do sol cubra
toda a humanidade de paz e reine entre os homens de sabedoria.
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• Tony Fonseca, Escritor, Professor, Jornalista, Poeta Brasileiro
↘ Ano Novo. Os grãos da vida, juntando, formando, movendo, fazendo novas as
dunas-pessoas...
-------------------------------------------------------------• Télio Diniz - Poeta Brasileiro
↘ A cada ano, novos sonhos a serem vividos.
↘ A esperança deve permanecer viva, ainda que o ano velho insista em tentar
destrui-la.
↘ Ano novo: menino aguardado que faz com que acreditemos que viver vale a
pena.
↘ Ano novo, vida nova, sonhos de sempre.
↘ Quando janeiro chegar, se reinvente e faça de você, uma pessoa melhor.
-------------------------------------------------------------• Varenka de Fátima Araújo - Escritora e Poetisa Brasileira (Salvador- BA)
↘ A aurora rugindo, ferindo nuvens
E, os toques matinais soarão com renovações.
↘ - "Acorda!
Veste o cetim branco
Vem - veja os fogos que soltam faíscas
Num brinde reluzente
Para o amanhecer de um novo ano. Vivas!...
↘ No entanto surge uma nova aurora que cintila.
Cantava o menino: "Feliz Ano Novo".
Que prevaleçam seus valores.
Cheios de aromas suaves...
Mil suspiros de boas vindas!
Mil vibrações, com esperanças...
↘ No teto dos céus no infinito
Um bailar reluzente de fogos
Eu vi as explosões das cores
Com heranças lançadas
Para o amanhecer de um Novo Ano.
↘ Surge uma aurora formosa
Com harmonia dos céus ressoam
Ao mundo com esplêndidos raio difundindo
Presente festivo mostrando grande contentamento
De repente desperta, um ANO NOVO!
-------------------------------------------------------------26

******************************************************

FELIZ ANO NOVO!
******************************************************
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