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The Song “LOVE OF MY LIFE!” – Freddie Mercury!!   

Self-Confidence to Speak English 

by Teacher Mara Natércia 

 

Hello, dear friend! Welcome to DISCOVER CAST – Aqui é MARA 

NATÉRCIA, e esse Podcast vai ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para 

FALAR INGLÊS, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. 

E no Episódio de hoje, você vai praticar Inglês comigo, em um breve 

Comentário da música “LOVE OF MY LIFE” de Freddie Mercury.  

E, ao final do Episódio pratique comigo Palavras e Frases em Inglês. 

Repita sempre em Voz Alta! Speak Loud!! 

Você também pode baixar o arquivo PDF deste Episode, veja o Link na 

descrição! 

Aqui no Discover Cast, VOCÊ encontra conteúdos que te ajudarão a ter 

FLUÊNCIA na Língua Inglesa; aprende as Estratégias de Estudo e pratica 

comigo Listening and Speaking!   

E a cada Série e Episódio do DISCOVER CAST, VOCÊ vai aperfeiçoar o seu 

Inglês, descobrir suas próprias Capacidades Cognitivas, e aprender a fazer 

o desbloqueio das crenças limitantes para falar Inglês. 
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VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da 

aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional. .  

Sou Mara Natércia, Professora de Língua Inglesa, Escritora, Internacionalista e 

Tradutora. Quero ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para FALAR 

INGLÊS!  

Então, vamos para mais um  EPISÓDIO da SÉRIE AUTOCONFIANÇA PARA 

FALAR INGLÊS > SELF-CONFIDENCE TO SPEAK ENGLISH 

 

EPISODE – Learning English with the Song “LOVE OF MY LIFE” of the 

famous Freddie Mercury.  

EPISÓDIO – Aprendendo Inglês com a Música “LOVE OF MY LIFE” do 

famoso Freddie Mercury.  

 

In the previous Episode, we talked in details about the importance of You study 

English using Music as strategy of Learning language. And I also taught you a 

Step by Step to study English Music with videos.  

Nos Episódios anteriores, falamos em detalhes, sobre a importância de Você 

estudar Inglês, utilizando a Música como estratégia de aprendizagem de 

línguas. E, te ensinei também, um Passo a Passo, para você estudar Músicas 

em Inglês com vídeos.  

 

Studying English Music is an excellent way for you to develop Listening and 

Speaking skills by internalizing English Phrases.  

Estudar Músicas em Inglês é um excelente caminho para você desenvolver as 

habilidades da Audição e da Fala, internalizando Frases em Inglês.  
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And in today’s Episode you will practice English with me in a brief Comment of 

the song “LOVE OF MY LIFE” by Freddie Mercury. 

E no Episódio de hoje, você vai praticar Inglês comigo, em um breve 

Comentário da música “LOVE OF MY LIFE” de Freddie Mercury.  

 

So... Let’s Talk about “LOVE OF MY LIFE”!!   

Então... Vamos falar sobre “LOVE OF MY LIFE”!! 

 

In this commentary I will bring some interesting observations that I searched 

to enrich our talking about this very beautiful song. 

Neste comentário, trarei algumas interessantes observações que procurei 

para enriquecer nossa conversa sobre essa bela música. 

 

I think that this song has touched our hearts deeply, not only because of the 

preciously lyric, but also of the sweet melody that has been embracing our 

souls when we listen to ‘Love of My Life’. 

Eu acho que essa música tocou profundamente nossos corações, não apenas 

por causa da letra preciosa, mas também pela doce melodia que tem 

abraçado nossas almas quando ouvimos ‘Love of My Life’. 

 

The website songfacts.com says that: > O site songfacts.com diz que: 

 “This song, which was written, sung and played by Freddie Mercury (with guitar 

strings added by Brian May), almost instantly became a fan favorite and was 

played on almost every Queen show. 

“Essa música, que foi escrita, cantada e tocada por Freddie Mercury (com 

sequências de guitarra adicionadas por Brian May), quase instantaneamente se 

tornou uma favorita dos fãs e foi tocada em quase todos os shows do Queen.  
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It was especially popular in South America, where often Freddie stopped 

singing and allowed the audience to continue the song.” 

Foi especialmente popular na América do Sul, onde freqüentemente, Freddie 

parava de cantar e permitia que a platéia continuasse a música.” 

 

And according to the website justrandomthings.com: > E de acordo com o site 

justrandomthings.com: 

 

“It’s such a sweet song, really… The lines ‘When I grow older, I will be 

there by your side to remind you, How I still love you - I still love you” are 

perhaps the most incredible lyrics he ever wrote because he made the promise, 

and kept it through to the end.” 

“É uma música tão doce, realmente... As frases ‘Quando eu envelhecer, eu 

estarei ao seu lado para lembrá-lo: Como eu ainda te amo - eu ainda te 

amo’ são talvez as letras mais incríveis que ele já escreveu, porque fez a 

promessa e manteve até o fim.” 

 

And it continues saying that “Love of My Life is included in one of the biggest 

selling Rock albums ‘A Night at the Opera’ by Queen from 1975.  

E continua dizendo que “Love of My Life está incluído em um dos álbuns de 

Rock mais vendidos - ‘A Night at the Opera’ de Queen 1975.  

 

This album is also the home to one of the most revered Rock songs ever 

‘Bohemian Rhapsody.’  

Este álbum também é o lar de uma das músicas de Rock mais reverenciadas 

de todos os tempos ‘Bohemian Rhapsody’.  
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“In the original album version, Freddie Mercury plays the piano while performing 

the song with other members on different instruments, whereas on a live stage, 

this song is performed with Brian May on guitar and Freddie performing only the 

vocals.” 

“Na versão original do álbum, Freddie Mercury toca a música no piano com 

outros músicos em diferentes instrumentos, enquanto em um palco ao vivo, 

essa música é tocada com Brian May na guitarra e Freddie apenas nos vocais.” 

 

So, with this brief words I conclude my comment about the song ‘Love of My 

Life’. I hope you have appreciated everything here. See you soon!! 

Então, com estas breves palavras eu concluo meu comentário sobre a música 

‘Love of My Life’. Espero que você tenha apreciado tudo aqui.  

 

# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!! 

  

1. Love of my live, you’ve hurt me 

 

2. You’ve broken my heart and now you leave me   

 

3. Love of my life can’t you see?   

 

4. Bring it back, bring it back  

 

5. Don’t take it away from me   

 

6. Because you don’t know 

  

7. What it means to me  
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So... dear friend! I hope you’ve enjoyed this episode!  

E se você é como eu, apaixonado por música, separe um tempo na sua rotina 

diária para ouvir e cantar Músicas em Inglês. E, também, comece a criar 

comentários em Inglês de suas músicas preferidas. 

Inicie com algumas frases e logo você estará escrevendo comentários 

interessantes! 

Tenho certeza que você vai se surpreender!!! 

 

Gratitude!! 

And I’ll see you in our Next Episode!!  

_____________________________  

Se você gostou desse EPISODE, compartilhe esse podcast com seus 

amigos e familiares e acesse www.inglesevoce.com.br para mais 

conteúdos e LEMBRE de seguir @inglesevoce no INSTAGRAN, 

@inglesevoce e @aprendizagemquantica no FACEBOOK e também no 

YOUTUBE! 

 

 

 

 

 

http://www.inglesevoce.com.br/

