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"Como seria satisfatório viver sem remorsos, poder a cada instante enfrentar a 
própria mente e trazer à memória o bem que se fez aos semelhantes, não achando 
na própria conduta senão objetos agradáveis e plausíveis." 
Paul Henri Dietrich Holbach 
 
"A Alma do homem é como Água; vem do Céu, para depois voltar para a Terra, em 
eterno ir e vir."  
Goethe 
 
"Felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente." 
Érico Veríssimo 
 
"Dificuldades reais podem ser resolvidas; apenas as imaginárias são 
insuperáveis." 
Theodore N. Vail 
 
"Eu que me queixava de não ter sapatos, encontrei um homem que não tinha pés." 
Provérbio Chinês 
 
"O ciumento não ama o outro, ama a si próprio."  
La Rochefoucauld  
 
"Deus está nos detalhes." 
Mies Van Der Rohe 
 
"Quando somos vencidos pelo sofrimento ele nos mata. Quando o assumimos, ele nos 
transforma num ser melhor."  
Padre Mustafa 
 
De que adiantará um olho que vê se o coração for cego?  
Solomon Ibn Gabirol 
 
" A Vida não é uma pergunta a ser respondida. É um mistério a ser vivido."  
Buda 
 
"Quando você reza, está falando com Deus; quando você medita, está escutando a 
voz de Deus." 
Padre Mustafa 
 
"O primeiro passo para o bem é não fazer o mal." 
J. J. Rousseau 
 
"Esquece as injúrias, nunca as amabilidades." 
Confúcio 
 
"A falsa ciência gera ateus; a verdadeira ciência leva os homens a se curvar 
diante da divindade." 
Voltaire 
 



"Procuro suportar todos os dias minha própria personalidade renovada, 
despencando dentro de mim tudo o que é velho e morto.  
Cora Coralina 
 
"Paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva."  
Anônimo 
 
"Não basta fazer o bem. É preciso fazê-lo com prudência." 
Zoroastro 
 
"O melhor meio para ser-se enganado é considerar-se mais esperto do que os 
outros." 
La Rochefoucauld 
 
"Deus é o invisível evidente." 
Victor Hugo 
 
"O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo."  
Leonardo da Vinci  
 
"A gratidão é a memória do coração." 
Antistenes 
 
"A simpatia dá amigos; o interesse, companheiros." 
Ditado Popular 
 
"O verdadeiro religioso não é aquele que discute a fé, e sim a vive." 
Padre Mustafa 
 
"Feliz aquele que se compraz no serviço do senhor e medita a sua Lei dia e 
noite. Ele é como a árvore que dá fruto na hora certa e sua folha não murcha." 
Salmo1, 2-3 
 
"A juventude não é uma época da vida, é um estado de espírito." 
S. Velmon 
 
Ninguém promete tanto quanto quem não pretende cumprir." 
Ditado Mineiro 
 
"A imaginação é mais importante do que o conhecimento." 
Albert Einstein 
 
"Muitas pessoas são educadas o bastante para não falar com a boca cheia, porém 
não se preocupam em fazê-lo com a cabeça oca." 
Orson Welles 
 
"O pensamento mais importante que já tive foi o da minha responsabilidade 
individual com Deus." 
Webster 
 
"Mais que de máquinas, precisamos de humanidade." 
Charles Chaplim 
 
O pássaro perde a pena. 
O peixe perde a escama. 
Eu perco tempo amando quem não me ama. 
Anônimo 



 
Digo-vos: as preces não chegam a Deus senão quando passam pela porta do 
coração." 
Allan Kardek 
 
" A afirmação do Bem no coração não exclui a indignação justa, mas a irritação 
pertence ao domínio do mal. " 
Agni Yoga 
 
" Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira "  
Tolstoi 
 
" Nem o milionário, nem o indigente, nem mesmo as classes intermediárias podem 
escapar da prática da filosofia; sem ela estão condenados ao sofrimento." 
Paul Brunton 
 
" Se não podes ser o que és, sê com sinceridade o que podes " 
Ibsen 
 
" Uma prece silenciosa é mais poderosa que um ato consciente; por isso, quando 
me sinto sem ajuda, oro sem cessar, na certeza de que uma prece nascida de um 
coração puro nunca deixará de ser atendida." 
Gandhi 
 
" Podemos procurar as falhas do nosso temperamento e eliminá-las por meio do 
aperfeióamento da virtude oposta." 
Edward Bach 
 
" Por meio do serviço desinteressado pode-se imprimir no mundo material a 
vibração das esferas celestes." 
Clemente 
 
" Alargaremos nossa compreensão muitíssimo se conferirmos nossas decisões e as 
compararmos com as conseqüências. " 
Helena Roerich 
 
"Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias,a fim de que 
nao percas a oportunidade de viver com alegria." 
André Luiz 
 
"Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres 
espirituais tendo uma experiência humana. " 
Pierre Teilhard de Chardin 
 
" Falar pouco é ser natural. É a marca dos que obedecem à espontaneidade de sua 
natureza." 
Lao Tsé 
 
" Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontraram "  
André Gide 
 
" O que perde a ocasião é como o que desprende da mão a ave que não voltará a 
apanhar." 
São joão da Cruz 
 
" Seus bens são responsáveis por 90% de seus problemas." 
Elaine St. James 



 
" A sabedoria vem de escutar; de falar, vem o arrependimento " 
Provérbio italiano 
 
" Na trilha da Vida, quando se tem certeza do caminho nada impede o avanço." 
Anônimo 
 
" Comigo está o Senhor e nada temo: que mal me poderia ainda fazer um homem?" 
Salmo 117, 5-6 
 
" Experiência não é o que aconteceu com você; mas o que você fez com o que lhe 
aconteceu " 
Aldous Huxley 
 
" Chegar ao destino exige determinação, firmeza, sobriedade e fé." 
Clemente 
 
" O medo deve ser banido, é algo estranho à nós porque somos filhos do Criador. 
Só é possível quando perdemos de vista a divindade." 
Edward Bach 
 
" A paciência não deve se aliar à preguiça." 
Paul Brunton 
 
Dicas de Elaine St. James para simplificar sua vida: 
- Falte a algumas reuniões ou eventos. Diminua sua agenda. 
- Esqueça de retornar algumas ligações que sua secretária eletrônica recebeu. 
- Trabalhe uma hora a menos por dia. 
- Durma às 9 horas da noite pelo menos uma vez na semana. 
- Guarde sua lista de compras numa gaveta. Abra a gaveta depois de um mês e só 
compre o que você continuar precisando. 
- Livre-se dos objetos que você não usa, mas que lhe toma espaço. 
- Aprenda a dizer não. Você não consegue manter uma vida simples se você não 
souber dizer não. 
- Descubra quais são suas prioridades e diga não para o resto. 
- Viva com metade do seu salário e economize a outra metade. 
- Pergunte sempre: "Isto vai simplificar minha vida?" 
(dicas extraída de reportagem na revista "Você s. a.", nº 8. ) 
 
"Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio, e a 
verdade me é revelada."  
Einstein 
 
"Não te preocupes pelo fato de não te conhecerem. Preocupa-te por poderes não 
ser digno de ser conhecido."  
Confúcio 
 
" A sabedoria consiste em ordenar bem a tua alma. " 
Platão 
 
" O mesmo solo que te faz cair é o que te ajuda a levantar-te. " 
Adágio hindu 
 
" As lágrimas são a linguagem muda da dor. " 
Voltaire 
 
" Um homem pode possuir mil acres de terra, mas dorme numa cama de dois metros." 



provérbio chinês 
 
"A sabedoria consiste em saber o que fazer com aquilo que você sabe." 
Anônimo 
 
"Visite os amigos com freqüência. O mato cresce depressa em caminhos pouco 
percorridos" 
Ditado Escandinavo 
 
"Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das coisas não faz mais do que 
existir." 
Oscar Wilde 
 
" Onde há uma vontade, há um caminho. " 
Provérbio chines. 
 
"O ciumento passa a vida procurando um segredo que vai destruir a sua 
felicidade."  
Ditado popular 
 
"A noite abre as flores em segredo, e deixa que o dia receba os agradecimentos. 
" 
Tagore 
 
"Amigo é uma pessoa com quem você ousa ser você mesmo. " 
Anônimo 
 
"Vê mais longe a gaivota que voa mais alto." 
Richard Bach 
 
"Além da nobre arte de fazer as coisas, existe a nobre arte de deixar coisas por 
fazer. A sabedoria da vida consiste na eliminação do que não é essencial. " 
Anônimo 
 
""Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. " 
Confúcio 
 
"Estude o passado se quiser decifrar o futuro. " 
Confúcio 
 
"Ninguém tem a obrigação de obedecer aquele que não tem o direito de mandar." 
Cícero 
 
"O sinal mais seguro da Sabedoria é a constante serenidade." 
Montaigne 
 
"A felicidade é o sub-produto do esforço de fazer o próximo feliz. " 
Greta Palmer 
 
"Uma pilha de pedras deixa de ser uma pilha de pedras no momento em que um homem 
a contempla, trazendo dentro de si a imagem de uma catedral." 
Saint Exupéry 
 
"Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, e a coragem 
para mudar as coisas que posso mudar, e ainda a sabedoria para perceber a 
diferença. " 
 



Anônimo 
 
"Grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos." 
Lao Tse 
 
"O otimista proclama que vivemos no melhor dos mundos. O pessimista teme que 
seja verdade. " 
James branch Cabell 
 
"O valor de um presente não está naquilo que se dá ou faz, mas na intenção de 
quem o deu ou fez." 
Sêneca 
 
"A paciência traz mais frutos do que a força. " 
Edmund Burke 
 
"Uma longa viagem começa com um único passo. " 
Lao Tsé 
 
"Nunca duvide que poucos cidadãos, comprometidos com seus semelhantes, possam 
mudar o mundo. Foi assim que já se conseguiu alguma coisa" 
Margareth Mead 
 
" O intelecto que acredita excessivamente na sua própria importância e quer a 
satisfação de si mesmo é um obstáculo à realização superior. " 
A Mãe 
 
"Há homens que lutam um dia, e são bons; 
há os que lutam muitos dias e são muito bons; 
há os que lutam um ano, e são melhores; 
Porém, há os que lutam toda a vida 
- Estes são os imprescindíveis." 
Bertold Brecht 
 
"No Natal, não almejo uma rosa 
nem desejo neve sobre a alegria de Maio. 
Apraz-me em cada estação o que lhe pertence." 
William Shakespeare 
 
"Se não der frutos, valeu a beleza das flores; 
se não der flores, valeu a sombra das folhas; 
se não der folhas, valeu a intenção da semente. " 
Henfil 
 
"A felicidade que preciso não é a de fazer o que quero, mas a de não fazer o que 
não quero. " 
Rousseau 
 
"Sempre há um pouco de loucura no amor, porém sempre há um pouco de razão na 
loucura. " 
Friedrich Nietzsche 
 
"O tempo é a velha justiça que examina todos os ofensores; deixemos o tempo 
julgar. "  
William Shakespeare 
 
"A paciência é amarga, mas seus frutos são doces. " 



Rousseau 
 
"Os homens falam em matar o tempo, enquanto o tempo silenciosamente os mata." 
Dion Boucicault 
 
"Tudo o que somos incapazes de dar nos possuiu" 
André Gide 
 
"Dois homens olham para fora entre as mesmas grades: um vê o barro, o outro as 
estrelas. "  
Langbridge 
 
"Reaja com inteligência, mesmo que o ataque não seja inteligente" 
Lao Tse 
 
"Recomendo-lhes tomar conta dos minutos, pois as horas tomarão conta de si 
mesmas." 
Conde de Chesterfield 
 
"A beleza é o poder pelo qual a mulher encanta o amante e aterroriza o marido. "  
Provérbio frances 
 
"A beleza desperta a cobiça mais rapidamente do que o ouro."  
Shakespeare 
 
"Pensar para aceitar. 
Calar para resistir. 
Agir para vencer. "  
Renato Kehh 
 
"Não existe prazer onde não houver algo mais do que o prazer. "  
Chesterton 
 
"O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quando tudo 
parece perdido. "  
Grefel 
 
"Para cuidar de si mesmo use a cabeça; para cuidar de outros use o coração. "  
Anônimo 
 
"O que não se pode falar, deve-se calar. "  
Ludwing Wittgenstein 
 
"Se deres as costas à luz nada mais verás do que a tua própria sombra." 
Zálkind Piatigórsky 
 
"Não desanimes, frequentemente é a última chave do molho que abre a fechadura. "  
Troty 
 
"Querer vencer significa já ter percorrido metade do caminho da vitória." 
Paderewsky 
 
"O sacrifício de subir a montanha é compensado pela paisagem que descobrimos do 
alto. "  
Dinamor 
 
"Quem não sabe zelar pelo que tem, não pode reclamar aquilo que não tem. "  



B.S. Bastos 
 
"A palavra vale prata; o silêncio vale ouro."  
Adágio Popular 
 
"Não é digno de saborear o mel, aquele que se afasta da colméia com medo das 
picadelas das abelhas."  
Shakespeare 
 
"Só percebemos o valor da água, depois que a fonte seca."  
Adágio popular 
 
"Sorria sempre para não dar aos que te odeiam, o prazer de te ver triste; e para 
dar aos que te amam, a impressão de que és feliz. "  
anônimo 
 
"O pessimista considera o Sol apenas como um fazedor de sombras."  
Décio Valente 
 
"A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de 
pensamentos."  
V.S. Andersen 
 
" O dinheiro está sempre aí, o que muda são os bolsos."  
Gertrudes Stein 
 
"Quase todos sabem começar, o difícil é colocar um fim. "  
George Bernard Shaw 
 
"O pessimista senta-se e lamenta-se; o otimista levanta-se e age! ."  
Anônimo 
 
"O destino mistura as cartas, nós jogamos."  
Arthur Schopenhauer 
 
"Muitos de nós preferem correr o risco de um acidente a ler as instruções."  
Mignon Mclaughlin 
 
"Não fazer nada é o trabalho mais cansativo do mundo pois você não pode se 
demitir e descansar."  
Thomas Paine 
 
"Quando você precisa tomar uma decisão e não a toma, está tomando a decisão de 
nada fazer. "  
William James 
 
"O que o mestre é vale mais que os ensinamentos do mestre."  
Karl Menninger  
 
 
"Os espinhos que colhi são da árvore que plantei."  
Lord Byron 
 
"Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos."  
Elmer G. Letterman 
 
"O amor é a única coisa que me conserva o juízo."  



Sue Townsend 
 
"O tempo é a imagem móvel da eternidade."  
Platão 
 
"O amor é...anterior à vida / E posterior...à morte."  
Emily Dickinson 
 
"O tempo perdido não se encontra nunca mais."  
Benjamin Franklin 
 
"A cortesia dos homens é formal; a das mulheres, cariciosa."  
Rousseau 
 
"As dúvidas são mais cruéis do que as duras verdades."  
Moliére 
 
"O tempo é o número de um movimento relativo ao antes e ao depois. "  
Aristóteles 
 
"A beleza da alma reflete-se no corpo. "  
Sêneca 
 
"Os jovens vão aos bandos, os adultos aos pares e os velhos sozinhos."  
Provérbio Sueco 
 
"As mulheres aprendem a sentir com mais facilidade do que os homens aprendem a 
pensar. "  
Walter Scott 
 
"Se saudades matassem, grande seria a mortandade."  
Provérbio Portugês 
 
"Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios 
para todos os males."  
Voltaire 
 
"A beleza é uma carta de recomendação que dura pouco. " 
Ninon de Lenclos 
 
"O homem de coração largo é tolerante; e o tolerante é nobre. "  
Lao-Tsé 
 
"A desconfiança é o farol que guia o prudente."  
Shakespeare 
 
"O homem é ciumento quando ama; a mulher também o é, sem amar. "  
Kant 
 
"Cautela com o amanhã se não fores virtuoso hoje."  
Hesíodo 
 
"Nada supera o valor de um dia. "  
Goethe 
 
"Espere o melhor, 
prepare-se para o pior 



e recebe o que vier."  
Provérbio Chinês 
 
"Nenhum homem é bom o bastante para governar os outros sem seu consentimento."  
Abraham Lincoln 
 
"Com paciência e tempo, vai-se muito longe! "  
Abraão Santa Clara 
 
"A opinião pública é obra das mulheres."  
Tolstói 
 
"Sempre perdoe seus inimigos - nada os incomoda mais."  
Anônimo 
 
"Todos os raciocínios dos homens não valem o sentimento de uma mulher."  
Voltaire 
 
"A coisa mais bela consiste em ser útil ao próximo. "  
Sófocles 
 
"O beijo é um prazer que não acaba, está sempre recomeçando."  
Petrônio 
 
"O amor é forte como a morte; o ciúme é cruel como o túmulo. "  
Salomão 
 
"Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão."  
Benjamin Franklin 
 
"Procura responder com atos e procedimentos à suspeita que houver contra ti."  
Joaquin Setanti 
 
"O instinto na mulher, equivale à perspicácia nos grandes homens."  
Balzac 
 
"Intuição feminina é o instinto que garante à mulher que ela tem razão, quer a 
tenha ou não."  
Provérbio Inglês 
 
"Algumas pessoas dão e perdoam, Outras recebem e esquecem."  
Padre Mustafa 
 
"Os primeiros quarenta anos de vida nos dão o texto; os trinta seguintes, o 
comentário."  
Arthur Schopenhauer 
 
"O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir"  
Emmanuel 
 
"Procurei felicidade por este mundo sem fim; Sem saber que na verdade estava 
dentro de mim"  
Anônimo 
 
"Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que 
não percas a oportunidade de viver com alegria." 
André Luiz 



 
" Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira "  
Tolstoi  
 
"Quando nasceste, todos riam, e só tu choravas. Vive de tal modo que, quando 
morreres, todos chorem, só tu sorrias."  
Confúcio 
 
"Sê como o sândalo que perfuma o machado que o corta."  
Buda 
 
"É muita impertinência querer adivinhar o que é Deus, e muita ousadia querer 
negar o que Ele é."  
Platão 
 
"Em matéria de injustiças o pior não é sofrê-las: é cometê-las."  
Pitágoras 
 
"Apenas três coisas ultrapassam os limites do mundo: a luz do sol, a escuridão 
da noite e os longos braços de Deus."  
Provérbio Oriental 
 
"Não chores por ter perdido o sol, porque as lágrimas te impedirão de ver as 
estrelas..." 
Anônimo 
 
"Os rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a transpor obstáculos..." 
Anônimo 
 
"Hoje é o amanhã que tanto nos preocupava ontem!" 
Anônimo 
 
"As mais belas palavras estão escondidas no silêncio de um olhar..." 
Anônimo 
 
"Os grandes momentos tem de bom, é que depois de sentí-los ainda nos resta a 
felicidade de recordá-los..." 
Anônimo 
 
"Uma pessoa pode considerar-se velha, no dia em que tiver apenas saudades em 
lugar de sonhos..." 
Anônimo 
 
"Como é bom contemplar o céu, interrogar uma estrela e pensar que ao longe, bem 
longe, um outro alguém contempla este mesmo céu, essa mesma estrela e murmura 
baixinho...saudades." 
Anônimo 
 
"É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar."  
Exupéry 
 
"O maior bem que podemos fazer a alguém não é comunicar-lhe a nossa riqueza, mas 
revelar-lhe a sua..." 
Anônimo 
 
"Lembrar é fácil para quem tem memória, Esquecer é difícil para quem tem 
coração." 



Padre Mustafa 
 
"Só vale a pena viver por aquilo que se seria capaz de morrer!" 
Anônimo 
 
"Mesmo as árvores que parecem morrer no outono, voltam a ser verdes na 
primavera!" 
Anônimo 
 
"Um livro aberto é um cérebro que fala; fechado, um amigo que espera; esquecido, 
uma alma que perdoa; destruído, um coração que chora."  
Provérbio Hindu 
 
"O maior mal do mundo não é a pobreza dos desafortunados, mas a inconsciência 
dos privilegiados."  
Padre Lebret 
 
"O mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza, 
antes dominar a si mesmos." 
A. Scheweitzer 
 
"A árvore quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado 
é de madeira." 
Provérbio Árabe 
 
"Só entende o valor do "silêncio" quem tem necessidade de calar para não ferir 
alguém."  
Rosseau 
 
"Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira." 
Leon Tolstoi 
 
"Chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais e nesse dia, um 
crime contra um animal será considerado um crime contra a Humanidade." 
Leonardo Da Vinci 
 
"A conduta é o espelho no qual todos exibem sua imagem."  
Goethe 
 
"Quem é firme nos seus propósitos molda o mundo a seu gosto." 
Goethe 
 
"Um grande amor não necessita de muitas palavras." 
Pink 
 
"Temos dois ouvidos e apenas uma língua, para podermos ouvir mais e falar 
menos."  
Diógenes 
 
"Lembre-se de que você se julga pelo que é capaz de realizar; os outros julgam-
no pelo que você realmente faz." 
Desconhecido 
 
"Confesso que depois de ter estudado a terra e os homens durante setenta anos, 
não vejo outro remédio para a miséria do mundo a não ser o caminho indicado por 
Cristo."  
Bernard Shaw 



 
"Eis um teste para saber se você terminou a sua missão na terra: se você está 
vivo, não terminou."  
Richard Bach 
 
"A vida se mede não pelo número de anos que passamos na Terra, mas pelo que 
usufruímos."  
Henry David Thoreau 
 
"O medo da vida é a doença favorita do século vinte." 
William Lyon Phelps 
 
"A razão pela qual os anjos voam é que eles não dão muito peso a si mesmos."  
G.K. Chesterton 
 
"Inimigos silenciosos e ocultos devem ser mais temidos do que aqueles que se 
expressam abertamente."  
Cícero 
 
"A coisa mais aterrorizante é se aceitar completamente." 
Carl Jung 
 
"Senhor! Ensinai-me a arte de tirar pequenas férias para que eu possa 
saber...que a vida é mais do que medir a sua velocidade." 
Oração americana 
 
"Minha alma não consegue encontrar uma escada para o céu que não seja através da 
beleza do mundo."  
Michelangelo 
 
"Toda caminhada é de descoberta. À pé, nos damos tempo de ver as coisas por 
inteiro." 
Hal Borland 
 
"Viver é algo tão espantoso que sobra pouco tempo para qualquer outra coisa."  
Emily Dickinson 
 
"Só existe uma jornada: caminhar para dentro de si mesmo." 
Rainer Maria Rilke 
 
"A maneira de fazer é sendo."  
Lao-Tsé 
 
"Ao contrário da busca de coisas que valha a pena ter, a busca de coisas que 
valha a pena ser geralmente exige longos períodos de solidão. "  
Meyer Friedman 
 
"Seja lá o que você possa fazer, ou sonhe que pode, comece. A ousadia tem gênio, 
poder e magia dentro de si. Comece agora.  
Goethe 
 
"Um chamado pode ser adiado, evitado, perdido... Mas um dia ele se manifestará."  
James Hillman 
 
"Há mais coisas no viver do que acelerar o seu ritmo." 
Mahatma Gandhi 
 



"Não nos é permitido escolher a moldura de nosso destino. 
Mas o que pomos nela é nosso. Aquele que deseja aventura, 
terá aventura - na medida da sua coragem. Aquele que deseja 
sacrifício será sacrificado - na medida da pureza do seu coração. " 
Desconhecido 
 
"Os homens são cruéis. O homem porém é bom."  
Tagore 
 
"Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo."  
Raul Seixas 
 
"A história contará sobre as nossa ações, e não das nossas boas intenções."  
H. Kissinger 
 
"A curiosidade do espírito na busca de princípios certos, é o primeiro passo 
para a conquista da sabedoria."  
Sócrates 
 
"A mais fiel de todas as companheiras da alma é a esperança." 
Pe. Antonio Vieira 
 
"O homem só pode ser educado por seu semelhante, isto é, por homens que também 
foram educados."  
Kant 
 
"Quem voa também pode cair. A arte está em saber aterrisar." 
Karajan 
 
"O ideal deve, como a árvore, ter suas raízes na terra." 
Arturo Graf 
 
"A verdade é filha do tempo e não da autoridade."  
Galileu Galilei 
 
"As boas ações nos purificam e nos dão sonhos felizes." 
Pantini 
 
"Um homem preguiçoso é um relógio sem corda." 
Balmes 
 
"Deus nos colocou no mundo para os outros." 
Dom Bosco 
 
"Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim enfrentando a 
escuridão do inconsciente." 
Jung 
 
"Abençoado aquele cuja fama não brilha mais que a sua verdade." 
Tagore 
 
Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação (duvidosa) da vida, mas 
a poesia (inexplicável) da vida. 
Carlos Drummond de Andrade 
 
"Todos aqueles com os quais nos encontramos em profundidade, nos formam, 
modificam, constroem"  



Jean Cordonel 
 
"As pessoas que acreditam que um problema pode ser resolvido tendem a trabalhar 
para resolvê-lo"  
William Raspberry 
 
"O êxito na vida depende não só da inteligência, mas ainda do temperamento e do 
caráter."  
Pierre Weil 
 
"Nada do que é feito por amor é pequeno" 
Chiara Lubich 
 
"As oportunidades são como o nascer do sol; se você esperar demais vai perdê-
las" 
Willian Arthur Ward 
 
"O dinheiro compra o Mausoléu, mas não um lugar no céu."  
F. Pessoa  
 
Com Deus uma teia de aranha torna-se fortaleza, sem Deus uma fortaleza torna- se 
um ateia de aranha." 
S. Rufino  
 
O diálogo cria base para a colaboração. "  
Paulo Freire 
"O caminho mais curto para fazer muitas coisas é fazer uma só de cada vez. "  
Grey 
 
"O Universo desorienta-me. Não posso imaginar que exista um relógio sem 
relojoeiro." Voltaire 
 
"O teste da democracia é a liberdade de crítica."  
Ben Gurion 
 
"Em dúvida suspenda o juízo. "  
Pitágoras 
 
"Devemos ser bons. Não existem esforços inúteis quando empregados em prol da 
coletividade."  
Getúlio Vargas 
 
Se cada um varresse a calçada de sua casa, no fim do dia a rua estaria limpa."  
Jean Vienjean 
 
"Vivamos hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã talvez não venha." 
S. Exupéry 
 
"O caminho da liberdade não é a violência nem a prepotência, mas a justiça e a 
democracia."  
J. Kennedy 
 
"O homem gosta de surpreender-se, e isso é a semente da ciência."  
Emerson 
 
"Cada sorriso que eu espalho, eu planto alguma esperança." 
Roque Schneider 



 
"O amigo certo se reconhece numa situação incerta." 
Cícero 
 
"Deus deve ter amado muito as pessoas simples, faz tantas delas."  
Lincoln 
 
"Devemos aprender com a cana de açucar que após ficar exposta ao sol é prensada, 
e ainda dá o açucar."  
Dom Helder Câmara.  
 
" Nessa vida queria ser como uma poça de água, para assim refletir o céu."  
Dom Helder Câmara  
 
Há coisas que só os olhos que choram podem ver direito." 
Louis Veuillot 
 
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?  
Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão 
das ofensas. 
(pergunta nº 886, dos Livros dos Espíritos, Allan Kardek) 
 
"Somente após a última árvore ser cortada. 
Somente após o último rio ser envenenado. 
Somente após o último peixe ser pescado. 
Somente então o homem descobrirá que dinheiro não pode ser comido!! 
(antiga profecia CREE - tribo indígena americana) 
 
"A natureza guarda sob chaves os melhores segredos, até que alguém se aproxime 
para investigá-los respeitosamente." 
Johnn Ruskin 
 
"Importe-se mais do que os outros, 
- pense com sabedoria. 
Arrisque-se mais do que os outros, 
- pense com segurança. 
Sonhe mais do que os outros, 
- pense com praticidade. 
Espere mais do que os outros, 
- pense que é possível ! " 
Ditado Mineiro 
 
"Onde quer que se encontre um homem bom, é necessário estender-lhe a mão e 
apertá-lo contra o coração."  
Robespierre 
 
"O homem ocioso é como a água parada: corrompe-se." 
Látena 
 
"Além de viver e sonhar, há algo mais importante: despertar." 
Antonio Machado 
 
E não importa para onde vamos seguindo, 
entre nós sempre haverá a lembrança de um olhar, 
de um carinho, e da integridade de momentos sinceros." 
Mário Quintana 
 



"Você tem que aprender a ficar imóvel no meio da atividade e a estar 
vibrantemente vivo quando estiver em repouso." 
Indira Gandhi 
 
"A vida não passa de um instante, mas basta este instante para empreendermos 
coisas eternas." 
E. Bersot 
 
"Quando nos lembramos das flores, 
das ervas-daninhas nos esquecemos; 
Quando nos lembramos das bênçãos, 
das necessidades nos esquecemos; 
Quando nos lembramos dos risos, 
das lágrimas nos esquecemos; 
Quando nos lembramos dos momentos felizes, 
do tempo nos esquecemos..." 
São João da Cruz 
 
Uma desculpa é pior e mais terrível que uma mentira; pois uma desculpa é uma 
mentira disfarçada." 
Alexandre Pope 
 
"Não é a perfeição, mas a totalidade que se espera de você." 
C. G. Jung 
 
"O homem não passa de uma gota d'água... mas uma gota muito presunçosa." 
C. G. Jung 
 
"Uma mulher é como sua sombra. Se você corre atrás, ela foge; se você foge, ela 
corre atrás."  
Alfred de Musset 
 
Amar não é apoderar-se do outro para completar-se, mas dar-se ao outro para 
completá-lo. 
Lao-Tsé 
 
"Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os 
que viajam para buscar." 
Érico Veríssimo 
  
"Dizem que existe um lugar - parece que no Brasil - onde há um homem feliz."  
Maiakovski 
  
"Que o bem que fizeste seja vossa recompensa neste mundo e não vos importeis com 
o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para tua persistência em 
fazer o bem." 
(resposta à pergunta nº 937, dos Livros dos Espíritos, Allan Kardek) 
  
"Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento."  
Clarice Lispector 
  
"Homens sempre querem ser o primeiro amor da mulher, e mulheres sempre querem 
ser o último romance do homem." 
Oscar Wilde 
  
"A cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular é 
indispensável ser medíocre." 



Oscar Wilde 
  
"Do ponto de vista artístico, a moda não passa, em geral, de uma forma de 
felicidade tão insuportável que nos vemos obrigados a substituí-la a cada seis 
meses." 
Oscar Wilde 
  
"Não há pecado igual ao da estupidez." 
Oscar Wilde 
 
"A imaginação é essencialmente criadora e sempre procura uma forma nova." 
Oscar Wilde 
 
"O aborrecimento é a coisa mais horrível do mundo. É o único pecado para o qual 
não existe perdão." 
Oscar Wilde 
  
"Quando a mulher se casa pela segunda vez, isto é sinal que detestava o seu 
primeiro marido. O homem, ao contrário, só torna a casar-se se adorou a primeira 
mulher." 
Oscar Wilde 
  
"Escuta-me, ó homem! Tens tudo dentro de ti próprio. No mais íntimo do teu ser 
residem as faculdades que Deus te deu para que te sirvas delas." 
Oscar Wilde 
  
"Conhecer o mistério de um corpo é talvez mais importante do que conhecer os 
mistérios de uma alma." 
Mário Quintana 
  
"A gente deve atravessar a vida como quem está gazeteando a escola e não como 
quem vai para a escola." 
Mário Quintana 
  
"Por que será que a gente vive chorando os amigos mortos e não agüenta os que 
continuam vivos?" 
Mário Quintana 
  
"Amigo é a criatura que escuta todas as nossas coisas sem aquela cara que parece 
estar dizendo "E eu com isso?"  
Mário Quintana 
  
"Saúda aquela criança que passa, será talvez uma homem; saúda-a duas vezes, será 
talvez um grande homem."  
Confúcio 
  
"Há três espécies de amizade que são rendosas e três prejudiciais. A amizade com 
os sinceros, a amizade com os constantes e a amizade com os espertos são 
vantajosas. A amizade com os falsos, a amizade com os aduladores e a amizade com 
os tagarelas são prejudiciais." 
Confúcio 
  
"Amar e reconhecer os defeitos dos que a gente ama; odiar e reconhecer as boas 
qualidades dos que a gente odeia; eis duas coisas bem raras sob o céu." 
Confúcio 
  
"Nenhum homem é rico o suficiente para comprar o seu passado." 



Oscar Wilde 
  
"Todas as pessoas charmosas, eu imagino, são mimadas. Este é o segredo de sua 
atração."  
Oscar Wilde 
  
"Todas as grandes idéias são perigosas." 
Oscar Wilde 
  
"Estilo é a deficiência que faz um sujeito escrever sempre do mesmo jeito."  
Mário Quintana 
  
"A ansiedade nada mais é do que a tensão entre o agora e o depois..." 
C. G. Jung 
  
"Trata os teus superiores sem lisonjas e os teus subalternos sem desprezo."  
Confúcio 
 
"Aprende a bem viver e bem saberás morrer."  
Confúcio 
  
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las."  
Aristóteles 
  
"Com o tempo, não vamos ficando sozinhos apenas pelos que foram; vamos ficando 
sozinhos uns dos outros." 
Mário Quintana 
  
"Mil flores de plástico não fazem um deserto florescer. 
Mil rostos vazios não podem uma sala vazia preencher." 
Anônimo 
 
Um livro aberto é um cérebro que fala;  
Fechado, um amigo que espera;  
Esquecido, uma alma que perdoa;  
Rasgado, um coração que chora.  
(anônimo) Colaborador: Roberto Fausto - BHte  
 
A confiança depende do amor...onde este estiver ela estará. 
 
"Sei que sozinho não posso mudar o mundo, mas fazendo minha parte, estarei 
melhorando a mim mesmo."-  
Vinicius Krobath 
 
A alegria do próximo começa, muitas vezes, no sorriso que você lhe queira dar 
 
Quando nossos olhos procuram o que é louvável, conseguimos controlar melhor 
nossas ações. 
 
Deus é forte,  
Ele é grande,  
e quando Ele quer  
não tem quem não queira."  
Ayrton Senna da Silva 
 
A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, 
ou melhor, apesar daquilo que você é.  



Victor Hugo 
 
Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua vida, pois das 
nuvens mais negras cai água límpida e fecunda.  
Provérbio chinês 
 
Não há solidão mais triste e pungitiva do que a do homem sem amigos. A falta 
deles faz com que o mundo pareça um deserto. Aquele que é incapaz de amizade tem 
mais de irracional que de homem.  
Francis Bacon, Chanceler Inglês 
 
Culpar aos outros impedirá o seu progresso. Seja responsável por sua felicidade. 
 
Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia que 
freqüenta: o que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, 
bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles.  
--- Maquiavel, historiador italiano 
 
Todas as viagens são lindas, mesmo as que fizeres nas ruas do teu bairro. O 
encanto dependerá do teu estado de alma.  
--- Rui Ribeiro Couto, diplomata e escritor 
 
O seu maior desafio é se aprimorar para ser... você mesmo.  
Anônimo 
 
Quando você precisa tomar uma decisão e não toma, está tomando a decisão de não 
fazer nada.  
William James 
 
É possível mudar nossas vidas e a atitude dos que nos cercam simplesmente 
mudando a nós mesmos.  
Rudolf Dreikurs 
 
Dificil não é lutar pelo que mais se quer, e sim desistir do que mais se ama. Eu 
precisei desistir. Não pense que desisti por não ter mais forças para lutar, mas 
sim por não ter mais condições de sofrer.  
Cristiane 
 
Sorria sempre, mesmo que seu sorriso seja um sorriso triste, pois mais triste 
que um sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir.  
Autor Desconhecido 
 
Eu sinto o amor como uma força estranha, poderosa e capaz de transformar o 
mundo. Não há e nunca haverá um conceito específico sobre o que seja o amor. É 
um sentimento e, como o próprio nome já diz, tem que ser sentido, e não 
analisado.  
Simone, cantora brasileira 
 
Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Mas o verdadeiro 
grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes.  
Gilbert Keith Chesterton, escritor inglês 
 
Não é o gênio que está um século à frente de seu tempo. É a humanidade que está 
cem anos atrás dele.  
Robert Musil, escritor austríaco 
 



Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu 
jeito.  
Renato Russo 
 
Para que o sono, a fortuna e a saúde sejam realmente apreciados, devem ser 
interrompidos.  
--- Jean Paul Richter 
 
Você tem que mirar seus sonhos e desejos sempre para a -lua-, pois se errar, já 
estará entre as estrelas...  
--- LUA. 
 
A maior covardia de um homem é DESPERTAR o amor de uma mulher sem ter a intenção 
de amá-la. 
 
O que pensamos é menos do que sabemos.  
O que sabemos é menos do que amamos.  
O que amamos é muito menos do que existe.  
E, até esse ponto, somos muito menos do que somos. -- R.D.Laing, Psiquiatra de 
Londres, livro: POLITICS OF EXPERIENCE 
 
O Passado é história; o Futuro, o enigma,: hoje é uma dádiva, por isso chama-se 
Presente.  
 
Somos todos alunos, o nosso professor é a vida!  
-- D.U.G 
 
Quando nossos olhos procuram o que é louvável, conseguimos controlar melhor 
nossas ações. 
 
Enviadas por Arlete Daisy 
 
 
 
Assim como o luar reflete a beleza da noite, os olhos do homem bom refletem a 
luz do seu espírito. 
 
Os males espirituais são piores que os males materiais, mas muitos só cuidam 
destes últimos. 
 
Todos os caminhos conduzem a Deus, desde que se esteja preparado. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enviadas por Grão do Saber  
 
"Procuremos praticar com sentimento de gratidão atos de gentileza que estejam ao 
nosso alcance; como tirar o pó da escrivaninha ou arrumar a papelada. Ato de 
gentileza é aquele praticado com sentimento sincero. Aquele que presta 
gentilezas ao próximo passará a ser vivificado pelos outros e será alvo de suas 
gentilezas." 
 
(Seicho-no-ie) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



Talvez uma vez em cada cem anos, uma pessoa pode ter sido arruinada por excesso 
de louvor, mas certamente que uma vez em cada minuto alguém morre por falta 
dele. 
-- Cecil G. Osborne 
 
O presente é a sombra que se move separando o ontem do amanhã. Nela repousa a 
esperança. 
-- Frank Lloyd Wright 
 
O homem solitário é uma besta ou um deus. 
-- Aristóteles 
 
A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. 
-- Arthur Schopenhauer 
 
Nossa existência não é mais que um curto circuito de luz entre duas eternidades 
de escuridão. 
-- Vladimir Nabokov 
 
O mundo não acontece, ele simplesmente é. 
-- Hermann Weyl 
 
Erros são, no final das contas, fundamentos da verdade. Se um homem não sabe o 
que uma coisa é, já é um avanço do conhecimento saber o que ela não é. 
-- Carl Jung 
 
Quanto mais você racionaliza, menos você cria. 
-- Raymond Chandler 
 
As injúrias são as razões dos que não tem razão. 
-- Jean-Jacques 
 
Aprendemos a voar como pássaros, e a nadar como peixes, mas não aprendemos a 
conviver como irmãos. 
-- Martin Luher King 
 
A humildade pode não ser a maior, mas certamente é a mais bela de todas as 
virtudes. 
 
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes. 
 
Um homem verdadeiramente nobre é aquele que sabe ser verdadeiramente justo. 
 
A solidão é uma arma que mata mesmo não tendo ninguém para dispará-la. 
 
Um livro e como uma janela. Quem não o lê, e como alguêm que ficou distante da 
janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. 
-- Kahlil Gibran 
 
Quem vive nas trevas não conseque ser visto, nem vê nada. 
-- Kahlil Gibran 
 
Dentro de você habita o infinito. Imagine então o infinito que habita ao redor 
de você. 
 
Só a vida dura o tempo todo. 
 



A vida bem vivida é aquela que se sobrepõe a morte. 
 
Quando você, em seu caminho, encontrar amargor, não esmoreça; consuma-o para que 
ele logo acabe. Mas quando encontrar mel, cuidado. Beba-o com lentidão para que 
ele dure mais e você não venha a passar mal da barriga. 
 
A fome é o tempero do alimento. 
 
Não importa o que as outras pessoas falem de você, o importante é que você 
continue sendo a pessoa que sempre foi, se mudar mude para melhor. 
 
A felicidade não está no fim da jornada, e sim em cada curva do caminho que 
percorremos para encontrá-la. 
 
O maravilhoso da fantasia é nossa capacidade de torná-la realidade. 
 
Nunca dê conselhos. Os ignorantes não darão atenção a eles e os mais sábios não 
necessitam deles. 
 
Vencer não é competir com o outro. É derrotar os seus inimigos interiores. É a 
própria realização do ser. 
 
Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar 
certo; agora construa os alicerces. 
 
Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição 
com o que sabemos da natureza. 
 
Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que às vezes poderíamos 
ganhar pelo medo de tentar. 
 
Se você enxugar lágrimas alheias, não terá tempo para chorar. 
 
O rio atinge seus objetivos, porque aprendeu a contornar obstáculos. 
 
Preste atenção ao que está fazendo, o ontem já lhe fugiu das mãos, o amanhã 
ainda não chegou. 
 
Se as portas parecem fechadas é porque seus desejos são muitos. Se não tivesse 
nenhum desejo, não notaria as portas fechadas. 
 
O que você fizer hoje é muito importante: porque você está trocando um dia da 
sua vida por isso. 
 
Quando você quer alguma coisa, todo o Universo conspira para que você realize o 
seu desejo. 
 
Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa 
infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar toda 
a nossa existência. 
 
Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. 
-- Geoge Herbert, poeta inglês 
 
Nenhuma pergunta é tão diffícil de se responder quanto aquela cuja resposta é 
óbvia 
-- Bernard Shaw, escritor irlandês 



 
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta 
própria o seu caminho 
-- Mário Quintana 
 
O verdadeiro vencedor esquece que está numa corrida, apenas ama correr. 
 
O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser 
aprendido e cultivado, mude seus pensamentos e você mudará seu mundo 
-- Norman Vicent Peale 
 
A maior covardia de um homem é depertar o amor de uma mulher sem ter a intenção 
de amá-la. 
 
A injustiça que se faz a um, é uma ameaça aque se faz a todos. 
-- Montesquieu 
 
Do fanatismo á barbárie não há mais do que um passo. 
-- Diderot 
 
Nunca chegaras a convencer um rato de que um gato traz boa sorte. 
-- Graham Greene 
 
Quando estiveres entre os lobos, uiva como eles. 
-- George Gudjeff 
 
[DEUS] 
Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava o infinito, não 
te via e pensava comigo mesmo: Será que Tu existes? Não me encontrava na busca e 
prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. E Tu não estavas. 
Te busquei através de sacerdotes e pastores e não Te encontrei. Senti-me só e 
desesperado. Te descri. Na descrença Te ofendi. Na ofensa, tropeçei e caí. Na 
queda, senti-me fraco. Na fraqueza, pedi socorro. No socorro, encontrei amigos. 
Nos amigos encontrei carinho. No carinho, vi nascer o amor. Com o amor vi um 
mundo novo. No mundo novo, resolvi doar. Doando, recebi. Recebendo, me senti 
feliz. Feliz, encontrei a paz. E com paz, foi que te enxerguei, pois dentro de 
mim Tu estavas. E se Te procurar... foi que Te encontrei. 
 
A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. 
 
Dói mais ao invejoso o êxito dos outros do que seu próprio fracasso. 
 
Quem pensa segundo a opinião dos outros, está muito longe de ser um homem livre. 
 
A vida é como uma cana: só dá açúcar depois de passar por grandes apertos. 
 
Triste não é mudar de idéia. Triste é não ter idéia para mudar. 
 
Os fracassos nos ensinam em que ponto devemos melhorar. 
 
Na juventude deve-se acumular o saber. Na velhice fazer uso dele. 
 
Quem te fala dos defeitos alheios, com alguém fala dos teus. 
 
O caminho mais curto para fazer muitas coisas é fazer uma só de cada vez. 
 



A nossa sorte não se encontra fora de nós, mas antes em nós mesmos e em nossa 
vontade. 
-- Julius Grosse  
 
O silêncio que aceita o mérito como a coisa mais natural do mundo constitui o 
mais retumbante aplauso. 
-- Ralph Waldo Emerson  
 
Nas asas do tempo, a tristeza voa. 
-- Jean de La Fontaine  
 
Nos ciúmes existe mais amor-próprio do que verdadeiro amor. 
-- La Rochefoucauld  
 
Transformai uma árvore em lenha que ela arderá; mas, a partir de então, não dará 
mais flores, nem frutos. 
-- R. Tagore  
 
É fácil apagar as pegadas; difícil, porém, é caminhar sem pisar o chão. 
-- Lao-Tsé  
 
Não haja qualquer dúvida: o melhor destino que pode existir é o de 'Supervisor 
das nuvens'. Recostado numa poltrona vai olhando o firmamento. 
-- R. Gomez de La Serna  
 
Há aqueles cujos desejos se cumprem. O que interessa é desejar, por mais que 
nada haja de concreto. 
-- António Gala  
 
A verdade sempre brilha no final, quando toda a gente se tiver afastado. 
-- Júlio Ceron  
 
Se choras porque não consegues ver o Sol, as tuas lágrimas impedir-te-ão de ver 
as estrelas 
-- Tagore  
 
Nunca devemos envergonharmo-nos das nossas próprias lágrimas. 
-- Charles Dickens  
 
A muita luz é como a muita sombra: não nos deixa ver. 
-- Anônimo  
 
A alma não teria nenhum arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. 
-- Anônimo  
 
Há quatro coisas que não voltam para trás: 
a pedra atirada  
a palavra dita  
a ocasião perdida  
o tempo passado. 
-- Anônimo  
 
Um sintoma de liberdade é o som de uma gargalhada 
-- Anônimo  
 
A liberdade é o direito de fazer aquilo que não é prejudicial 
-- Anônimo  



 
Uma formiga quando quer voar cria asas 
-- Anônimo  
 
Os prazeres são como os alimentos: os mais simples são aqueles que menos cansam 
-- Anônimo  
 
Dedica-te ao teu trabalho de coração e serás bem sucedido - há tão pouca 
concorrência 
-- Anônimo  
 
O apreço é o lubrificante da vida 
-- Anônimo  
 
Só os que têm segurança em si mesmos conseguem ser modestos 
-- Anônimo  
 
A sabedoria da vida é sempre mais profunda e mais vasta do que a sabedoria dos 
homens 
-- Anônimo  
 
Lá onde reina a lucidez, a escala de valores é uma coisa sem valor 
-- Anônimo  
 
Nenhuma tarefa, se bem feita, é verdadeiramente privada. É parte do trabalho do 
Mundo 
-- Anônimo  
 
As regiões traiçoeiras e inexploradas do mundo não se encontram nos continentes 
ou nos mares; estão nas mentes e nos corações dos homens 
-- Anônimo  
 
Não tenha medo de dar um grande passo, caso ele seja recomendável; é impossível 
atravessar um abismo com dois saltos pequenos. 
-- Anônimo  
 
Amigos são os que nas prosperidades aparecem sem receberem convite, e nas 
adversidades aparecerem sem serem chamados 
-- Anônimo  
 
Até um relógio parado tem razão duas vezes ao dia 
-- Anônimo  
 
O Estado deve fazer o que é útil. O indivíduo deve fazer o que é belo. 
-- Oscar Wilde  
 
O maravilhoso da fantasia é nossa capacidade de torná-la realidade. 
-- Anônimo  
 
O amor é uma infinidade de ilusoes que serve de analgésico para a alma. 
-- Marlon Moraes  
 
O Maior Segredo é não haver mistério algum. 
-- Bob Cat (Brasília)  
 
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta 
própria o seu caminho 



-- Mário Quintana  
 
Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe.  
-- Anônimo  
 
A felicidade não esta em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais 
vive, mas o que melhor vive, porque a vida não mede o tempo, mas o emprego que 
dela fazemos 
-- Anônimo  
 
Mais vale a lágrima da derrota, do que a vergonha de não ter lutado, por isso 
lute por tudo aquilo que sonhaste, mesmo que te custe uma lágrima derramada! 
-- Anônimo  
 
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu: 
há tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de chorar e tempo de rir; 
tempo de abraçar e tempo de afastar-se; 
tempo de amar e tempo de aborrecer; 
tempo de guerra e tempo de paz. 
-- Elesiastes, 3  
 
O degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima 
dele, destina-se a sustentar o pé de um homem pelo tempo suficiente para que ele 
coloque o outro um pouco mais alto. 
-- Thomas Huxley  
 
Duvidar de tudo ou crer em tudo. São duas soluções igualmente cômodas, que nos 
dispensam, ambas de refletir 
-- Henri Paincore  
 
Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento... 
-- Clarice Lispector  
 
Do atrito de duas pedras chispam faíscas; das faíscas vem o fogo; do fogo brota 
a luz 
-- Vitor Hugo  
 
Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com freqüência, 
poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar 
-- Shakespeare  
 
Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade 
-- Walt Disney  
 
Nada é mais perigoso que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. 
-- Anônimo  
 
Um mundo com drogas é uma droga de mundo. 
-- Anônimo  
 
A tristeza pode sempre sobrevoar a sua cabeça, mas nunca a deixe fazer um ninho. 
-- Anônimo  
 
Um entendido sabe tudo. O sábio sabe apenas o essencial. 
-- Anônimo  



 
A vida é como um livro que deve ser folheado página por página sem se consultar 
o índice. 
-- Anônimo  
 
Quem decide pode errar, quem não decide já errou. 
-- Anônimo  
 
Concedei-nos Senhor, 
Serenidade necessária, 
para aceitar as coisas  
que não podemos modificar, 
Coragem para modificar 
aquelas que podemos 
e Sabedoria 
para distinguirmos  
umas das outras. 
-- Anônimo  
 
A sua vida pertence a Deus. Ela é apenas emprestada à você por um breve período 
de tempo, após o qual você terá inevitavelmente que devolve-la. 
-- Marcos Basto(Sao Paulo-SP)  
 
No mundo dos negócios todos são pagos em duas moedas: dinheiro e experiência. 
Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois. 
-- Harold Geneen  
 
Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco. 
-- Edmund Burke  
 
Uma longa viagem começa com um único passo. 
-- Lao-Tsé  
 
Não acrescente dias a sua vida, mas vida aos seus dias. 
-- Harry Benjamin  
 
Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos. 
-- Elmer G. Letterman  
 
É possível mudar nossas vidas e a atitude daqueles que nos cercam simplesmente 
mudando a nós mesmos. 
-- Rudolf Dreikurs  
 
Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. 
-- Anônimo  
 
O que é a vida sem um sonho? 
-- Edmond Rostand  
 
Um tesouro nem sempre é um amigo, mas um amigo sempre é um tesouro 
-- Anônimo  
 
A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás; mas só pode ser vivida, 
olhando-se para frente 
-- Soren Kierkergaard  
 



Só o mais tolo e o mais sábio não mudam de opinião. Lembre-se: existe sempre 
alguém mais sábio que você...  
-- Anônimo  
 
Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa 
ensinar  
-- Anônimo  
 
Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na 
defesa 
-- Lao-Tsé  
 
A morte do homem começa no instante em que ele desiste de aprender 
-- Albino Teixeira  
 
Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que 
não percas a oportunidade de viver com alegria. 
-- André Luiz  
 
Todo ser é completo por si 
-- Frei Leonardo Boff  
 
As pessoas tiram da vida exatamente o que investiram nela. 
-- Joy Adason  
 
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, 
não terminou 
-- Richard Bach  
 
Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros.  
-- Carl Yastrzemski  
 
Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é sofrer a 
inestimável perda do que poderia ter sido.  
-- Geraldo Eustáquio  
 
Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não estão dizendo, o 
que elas talvez nunca venham a dizer.  
-- John Powell  
 
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.  
-- Fernando Pessoa  
 
O homem não é tão ferido pelo que acontece, e sim por sua opinião sobre o que 
acontece.  
-- Montaigne  
 
Fica estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis e de caminhar 
livremente em direção aos sonhos.  
-- Luciano Luppi  
 
Quando minha escolha é consciente, nenhuma repercussão me assusta. Quando não é, 
qualquer comentário me balança.  
-- José Eustáquio  
 
Sem eu's nunca existirá nós. O nós é feito de eu's.  
-- José Eustáquio  



 
É preciso coragem para levantar e falar, mas também é preciso coragem para 
sentar e ouvir.  
-- Anônimo  
 
Quando a oportunidade bate à porta, algumas pessoas estão no quintal procurando 
trevos de 4 folhas.  
-- Anônimo  
 
Não corra atrás das borboletas; plante uma flor em seu jardim e todas as 
borboletas virão até ela.  
-- D. Elhers  
 
A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo 
descer a escada, degrau por degrau.  
-- Mark Twain  
 
Quanto mais esquecido de si mesmo está quem escuta, tanto mais fundo se grava 
nele a coisa escutada.  
-- Walter Benjamin  
 
Saudade é melhor do que caminhar vazio.  
-- Peninha  
 
Não espero socorro de Deus. Deus não existe para ficar tirando a gente de 
apuros. É para dividir prazeres e alegrias.  
-- Amyr Klink  
 
Estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir com 
intensidade.  
-- Alexander Lowen  
 
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.  
-- Cora Coralina  
 
O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e 
semeando, no fim terás o que colher.  
-- Cora Coralina  
 
É precisa mais água quente para tornar a água fria quente que água fria para 
tornar a água quente fria.  
-- Jon Blummer  
 
Os ventos e as ondas estão sempre do lado dos navegadores mais competentes.  
-- Edward Gibbon  
 
Tente sempre ser um pouco mais simpático que o necessário. 
-- James M. Barrie  
 
Meu Deus, se errarmos, faz-nos querer mudar; se tivermos razão, dá-nos força 
para vivermos com isso. 
-- Reverendo Peter Marshall  
 
O homem que honra a si mesmo é capaz de ver as virtudes de outro homem. 
-- José Martí  
 



Quando você olhar à sua volta e achar que o mundo se perde em confusão, que os 
homens se agridem e se destroem em angústias, olhe para dentro de você; lembre-
se que sua vida não está lá fora, não depende do que você ouve, mas do que está 
na sua consciência. O mundo dos outros não é o seu mundo, a menos que você 
contribua para a degradação e confusão externas e comuns a muitos setores. 
Quando olhar à sua volta e só enxergar problemas, busque sua verdade interior, 
trabalhe os valores que já construiu e a sua sintonia com Deus. 
Expresse o melhor de você, pois o mundo é o resultado do que irradiamos e 
manifestamos, do nosso esforço ou nossa preguiça, nossa nobreza ou nosso 
desajuste. Quando a descrença povoar seu coração e você vacilar, sofrer e 
chorar, é porque sua hora de renascer internamente chegou e pressiona você para 
não mais adiar sua busca de Deus. Pare então de olhar só para fora e de se 
impressionar com a propaganda, com que os outros dizem sobre atualização, 
libertação ou modismos. Olhe demoradamente sua consciência, sua harmonia 
interna; indague-se, faça silêncio para que a verdade brote natural. Há um ponto 
de luz em seu interior que pode desfazer todas as sombras e dúvidas. Busque o 
fluir da luz. Que importa se muitos se enquadraram num sistema egoísta e amargo 
? Comece você a iluminar, a modificar, a permitir que a paz flua através de 
você. Deixe que a fonte divina jorre sobre tudo. Comece agora. O esforço próprio 
é a mola do verdadeiro crescimento humano, é nele que está o germe da vitória. 
Não creia nunca no sucesso fácil, na vitória sem luta. 
Cada um se constrói ou se destrói, se arma, se fortalece e se conquista, ou 
deixa passar sua hora de crescer e de aperfeiçoar-se. 
A mente nos oferece mil opções, escolha o esforço correto para as conquistas 
definitivas. Ninguém pode fazer por nós o caminho. 
Trabalho, desinteresse pelo supérfluo e concentração no definitivo eterno são as 
armas e as portas da libertação. A cada hora você é chamado, é desafiado para se 
definir, para aprender nova lição, para expandir a consciência da conquista da 
paz e do amor a Deus e ao próximo. 
-- Anônimo  
 
Pensando em conseguir de uma só vez todos os ovos de ouro que a galinha poderia 
lhe dar, ele a matou e a abriu apenas para descobrir que não havia nada dentro 
dela 
-- Esopo  
 
No caráter, na conduta, no estilo, em todas as coisas, a simplicidade é a 
suprema virtude.  
-- Henry Wadsworth Longfellow  
 
Se teus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao 
nascer da um espetáculo todo especial, e no entanto a platéia continua dormindo. 
-- Anônimo.  
 
Quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica nossa ignorância. 
-- John Kennedy  
 
Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. 
-- Sócrates  
 
O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo 
-- Balzac  
 
Pertence aquele que tem fome o pão que tu guardas; àquele que está nu a capa que 
tu conservas nos teus guarda-vestidos; àquele que está descalço, os sapatos que 
apodrecem em tua casa; ao pobre o dinheiro que tu tens guardado. Assim tu 
cometes tantas injustiças quantas as pessoas às quais poderias dar. 



-- São Basilio  
 
O supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres 
-- Santo Agostinho  
 
Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos, 
agora, você vai dar para frente. 
-- Anônimo  
 
Uma prova de que Deus esteja conosco não é o fato de que não venhamos a cair, 
mas que nos levantemos depois de cada queda 
-- Santa Teresa de Ávila  
 
É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado 
-- Anthony Robbins  
 
Ou nós encontramos um caminho, ou abrimos um 
-- Aníbal  
 
Não deixaremos de explorar e, ao término da nossa exploração deveremos chegar ao 
ponto de partida e conhecer esse lugar pela primeira vez 
-- T. S. Eliot  
 
Uma vida não questionada não merece ser vivida. 
-- Platão  
 
Venham até a borda, ele disse. Eles disseram: Nós temos medo. Venham até a 
borda, ele insistiu. Eles foram. Ele os empurrou... E eles voaram. 
-- Guillaume Apollinaire  
 
A melhor maneira de sair é sair sempre completamente 
-- Robert Frost  
 
A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo 
-- Friedrich Nietzsche  
 
Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer 
-- Eleanor Roosevelt  
 
Nossas aspirações são nossas possibilidades. 
-- Robert Browning  
 
Nada de grande se cria de repente 
-- Epiteto  
 
O importante é isto: Estar pronto para, a qualquer momento, sacrificar o que 
somos pelo que podemos vir a ser 
-- Charles Du Bois  
 
A vida merece algo além do aumento da sua velocidade 
-- Mahatma Gandhi  
 
Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a 
ele 
-- Buda  
 
Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se 



-- Soren Kierkegaard  
 
Ninguem sabe o bastante para ser um pessimista 
-- Norman Cousins  
 
Todas as maravilhas que você precisa estão dentro de você 
-- Sir Thomas Browne  
 
Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única 
segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de 
competência 
-- Henry Ford  
 
Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida; o 
outro a construir uma vida 
-- Sandra Carey  
 
A vida é uma aventura ousada ou nada 
-- Hellen Keller  
 
O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário 
-- Sêneca  
 
As drogas nem sempre são necessárias, mas a convicção na recuperação sempre é 
-- Norman Cousins  
 
Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos 
pensamentos, fazemos o nosso mundo 
-- Buda  
 
As coisas não mudam; nós é que mudamos 
-- Henry David Thoreau  
 
O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos o 
ato reforça o fio, acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme 
cabo, e nos prende de forma irremediável, no pensamento e ação 
-- Orison Swett Marden  
 
Experiência não é o que acontece com um homem; é o que um homem faz com o que 
lhe acontece 
-- Aldous Huxley  
 
Suba alto; Suba longe. Seu objetivo é o céu; Seu alvo, as estrelas 
-- Inscrição no Williams College  
 
Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã 
-- Victor Hugo  
 
O hábito é o melhor dos servos, ou o pior dos amos 
-- Nathaniel Emmons  
 
Elimine a causa e o efeito cessa 
-- Miguel de Cervantes  
 
O homem que honra a si mesmo é capaz de ver as virtudes de outro homem. 
-- José Martí  
 



A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza 
dos príncipes. 
-- Adam Smith  
 
A força de vontade dos fracos chama-se teimosia. 
-- Marie Von Ebner-Eschenbach  
 
Quando se nega a alguém a oportunidade de tomar decisões importantes, ele começa 
a achar importantes as decisões que lhe permitem tomar. 
-- C. Northcote Parkinson  
 
O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a 
qual nos movemos. 
-- Oliver Wendell Holmes  
 
O ser humano se torna eu pela relação com o você. à medida que me torno eu, digo 
você. Todo viver real é encontro. 
-- Martin Buber  
 
Quem mata o tempo injuria a eternidade. 
-- Henry David Thoreau  
 
Não se pode planejar o futuro pelo passado. 
-- Edmund Burke  
 
Não podemos fazer tudo imediatamente, mas podemos fazer alguma coisa já. 
-- Calvin Coolidge  
 
Não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos modifiquemos junto, 
por uma revolução que chegue e nos leve em sua marcha. Nós mesmos somos o 
futuro. Nós somos a revolução. 
-- Beatrice Bruteau  
 
Algo como o mau tempo, na verdade, não existe. Existem, sim, vários tipos de bom 
tempo. 
-- John Ruskin  
 
A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. 
-- Denis Diderot  
 
Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Estão onde devem 
estar. Agora, dê-lhes alicerces. 
-- Henry David Thoreau  
 
Não é a mais fácil e cômoda palavra que existe. Se alguém diz não, os problemas 
acabaram. Os problemas realmente começam quando você diz sim. 
-- Victor Civita  
 
São os sentimentos e não o intelecto que determinam as opiniões. 
-- Neyde Veneziano  
 
Não dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a 
aprender com eles. 
-- Richard Bach  
 
O êxito começa no exato momento em que o homem decide o que quer e começa a 
trabalhar para conseguí-lo. 



-- Roberto Flávio C. Silva  
 
O diálogo se dá entre iguais e diferentes, nunca entre antagônicos. 
-- Moacir Gadotti  
 
Não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. 
-- Thiago de Melo  
 
Se você abre uma porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Você pode não 
entrar e ficar observando a vida. Mas se você vence a dúvida, o temor, e entra, 
dá um grande passo: nesta sala vive-se ! Mas, também, tem um preço... São 
inúmeras outras portas que você descobre. Às vezes curte-se mil e uma. O grande 
segredo é saber quando e qual porta deve ser aberta. A vida não é rigorosa, ela 
propicia erros e acertos. Os erros podem ser transformados em acertos quando com 
eles se aprende. Não existe a segurança do acerto eterno. A vida é generosa, a 
cada sala que se vive, descobre-se tantas outras portas. E a vida enriquece quem 
se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e 
generosamente oferece afortunadas portas. Mas a vida também pode ser dura e 
severa. Se você não ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta pela frente. 
É a repetição perante a criação, é a monotonia monocromática perante a 
multiplicidade das cores, é a estagnação da vida... Para a vida, as portas não 
são obstáculos, mas diferentes passagens! 
-- Içami Tiba  
 
Um homem sábio pode considerar a vida uma comédia, uma tragédia ou uma farsa, e 
ainda assim gozá-la. 
-- Harry Emerson Fosdick  
 
Os melhores autores são sempre os críticos mais severos de suas obras. 
-- Anônimo 
 
 
Existe, sem dúvida, um remédio para cada culpa : reconhecê-la . 
-- Anônimo  
 
O homem superior atribui a culpa a si próprio ; o homem comum aos outros. 
-- Anônimo 
 
 
O homem, por curiosidade, desceria ao fundo do inferno , se lhe descobrisse o 
caminho. 
-- Anônimo  
 
O sábio se envergonha dos seus defeitos, mas não se envergonha de corrigi-los. 
-- Anônimo  
 
O pior defeito é julgar-se isento de defeitos . 
-- Anônimo  
 
Nada é mais útil aos homens que uma prudente desconfiança . 
-- Anônimo  
 
Dizia um sábio que as desgraças eram covardes, pois nunca se via uma sozinha . 
-- Anônimo  
 
Todos possuímos forças suficientes para suportar as desgraças alheias.  
-- Anônimo  



 
Em geral, chamamos destino às asneiras que cometemos . 
-- Anônimo  
 
Até aos fracos é fácil destruir uma cidade, mas tarefa dificílima é reerguê-la . 
-- Anônimo  
 
Um dia bem empregado é melhor que uma eternidade de erros . 
-- Anônimo  
 
O dinheiro é como o adubo : só serve, quando espalhado . 
-- Anônimo  
 
Para que discutir com os homens que se não rendem às verdades mais evidentes ? 
Não são homens, são pedras . 
-- Anônimo  
 
Ninguém duvida tanto quanto aquele que mais sabe . 
-- Anônimo  
 
A oportunidade é como ferro: devemos batê-lo enquanto estiver quente. 
-- José Hernandez  
 
O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá mais se tem. 
-- Saint-Exupèry  
 
Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. 
-- Confúcio  
 
Não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão.  
-- Machado de Assis  
 
Evitar a felicidade com medo que ela acabe; é o melhor meio de ser infeliz. 
-- Anônimo  
 
Não reclame do barulho quando a sorte lhe bater a porta. 
-- Farmer's Digest  
 
Alienado é o poder, não o jovem. 
-- Marcelo Rubens Paiva  
 
Pensar em fazer grandes coisas é o melhor pretexto para não fazer as pequenas. 
-- Jacinto Benavente.  
 
Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro 
mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a 
não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu 
próprio mundo, e isso é tudo 
-- Hermann Hesse  
 
Dentre os mais dignos predicados de um homem está o de saber dizer a verdade 
-- Renato Kehl  
 
Só posso fazer uma coisa de cada vez, mas posso evitar fazer muitas coisas ao 
mesmo tempo 
-- Ashleigh Brilliant  
 



Os conservadores são pessimistas quanto ao futuro e otimistas quanto ao passado 
-- Lewis Mumford  
 
Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência do medo 
-- Mark Twain  
 
O talento educa-se na calma, o caráter no tumulto da vida. 
-- Goethe  
 
Olho por olho... o mundo acabará cego! 
-- Gandhi  
 
Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse 
o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de 
fome 
-- Gandhi  
 
Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos 
-- Confúcio  
 
O acaso é talvez, o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras 
-- T. Gauther  
 
Se quer ser amado, ame 
-- Sêneca  
 
As folhas caem para que outras nasçam 
-- Silveira Santos  
 
Cada ser humano é único; é uma palavra de Deus que não mais se repete 
-- Karl Adam  
 
Não desanimes... Frequentemente é a última chave do molho que abre a fechadura. 
-- Troty  
 
Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros 
-- Confúcio  
 
Se ficarmos reparando os defeitos das outras pessoas nunca iremos participar da 
vida, pois vamos nos contentar com as nossas desculpas 
-- José Alberto  
 
Nossa pátria é onde nos sentimos bem 
-- Aristófanes  
 
Se deres as costas à luz nada mais verás do que a tua própria sombra 
-- Zalkind  
 
Saber ver é sentir o que se olha 
-- H. Pereira da Silva  
 
Se a chama que está dentro de ti se apagar, as almas que estão ao teu lado 
morrerão de frio 
-- Mauriac  
 
É preciso escolher um caminho que não tenha fim, mas, ainda assim, caminhar 
sempre na expectativa de encontrá-lo 



-- Geraldo Magela Amaral  
 
A consciência é a estrutura das virtudes. 
-- Bacon  
 
O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. 
-- Gandhi  
 
Aquele que não conhece a verdade é simplismente um ignorante, mas aquele que a 
conhece e diz que é mentira, este é um criminoso 
-- Brecht  
 
Quem quer matar a sede não procura entender a fórmula da água 
-- Fernado E. Tavares  
 
O preço da perfeição é a prática constante 
-- Andrew Carnegie  
 
A ambição é o último recurso do fracassado 
-- Oscar Wilde  
 
O melhor espelho é um velho amigo 
-- George Herbet  
 
O mundo detesta mudanças e, no entanto, é a única coisa que traz progresso 
-- C. F. Kettering  
 
A persistência é o caminho do êxito 
-- Chaplin  
 
Para muitas pessoas a felicidade é semelhante a uma bola: querem-na de todo 
jeito e, quando a possuem, dão-lhe um chute 
-- Mário Glaab  
 
Quem nunca um erro cometeu, também nunca algo descobriu 
-- Regina Shultz  
 
Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a 
música 
-- Aldus Huxley  
 
Amoldar-se á dor é vencê-la 
-- Menotti Del Piccia  
 
Máximo divisor comum é a miséria 
-- Vitor Caruso  
 
Quem acende uma vela é o primeiro que se ilumina 
-- Teresinha Paiva  
 
É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça 
das graças é não desistir nunca 
-- D. Hélder Câmara  
 
Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças 
-- Sêneca  
 



Os benefícios da instrução nunca são perdidos 
-- Franklin Roosevelt  
 
A vida tem a cor que você pinta! 
-- Mário Bonatti  
 
Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha 
-- Confúncio  
 
A vida é uma viagem a três estações: ação, experiência e recordação 
-- Júlio Camargo  
 
Quando Deus fecha uma porta, ele pode estar abrindo uma janela 
-- Julie Andrews  
 
A virtude é comunicável, mas o vício, contagioso 
-- Marquês de Maricá  
 
Se amamos choramos muito, odiando jamais sorriremos 
-- Antônio David  
 
Muita vezes se diz melhor calando do que falando em demasia 
-- Pindaro  
 
A morte nos ensina a transitoriedade de todas as coisas 
-- Leo Buscaglia  
 
Em estado de dúvida, suspende o juízo 
-- Pitágoras  
 
Quem sofreu o mal pode esquecê-lo, mas quem o fez nunca se esquece 
-- Maret  
 
Bondade é amar as pessoas mais do que elas merecem 
-- Joseph Joubert  
 
Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo,é 
somente o amor de mãe 
-- Paul Raynal  
 
A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor 
-- P. Vieira  
 
O que é belo não morre: transforma-se um outra beleza 
-- Balley Ardrich  
 
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem 
-- Emerson  
 
A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal 
-- Machado de Assis  
 
Em vão procuramos a verdadeira felicidade fora de nós, se não possuímos a sua 
fonte dentro de nós 
-- Marquês de Maricá  
 



Digno de admiração é aquele que. tendo tropeçado ao dar o primeiro passo, 
levanta-se e segue em frente 
-- Carlos Fox  
 
Nada existe de pernamanente a não ser a mudança 
-- Heráclito  
 
Viver sem amigos não é viver 
-- Cícero  
 
Quem quiser vencer na vida deve fazer como os seus sábios: mesmo com a alma 
partida, ter um sorriso nos lábios 
-- Dinamor  
 
Os defeitos dos outros não devem nos incomodar, mas, sim, nos ensinar 
-- Autofirmo  
 
A ociosidade é a estupidez do corpo e a estupidez é a ociosidade da mente 
-- Johann G. Seume  
 
O que é mais difícil não é escrever muito; é dizer tudo, escrevendo pouco 
-- Júlio Dantas  
 
Ainda que haja noite no coração, vale a pena sorrir para que haja estrelas na 
escuridão 
-- Arnaldo A. Padovani  
 
Na música, o próprio silêncio tem ritmo 
-- Cláudio de Souza  
 
Um bom livro é um bom amigo 
-- Saint-Pierre  
 
Nem todo uso de álcool leva ao abuso, porém, todo abuso encontra o uso moderado 
na sua origem 
-- Klaus Rehfeldd  
 
É melhor merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer 
-- Mark Twain  
 
Querer vencer significa já ter percorrido metade do caminho da vitória 
-- Paderwsky  
 
Em determinadas situações, o silêncio é a melhor resposta 
-- Ramalho Campelo  
 
O orgulho é o caminho do erro 
-- Antero de Figueiredo  
 
A piedade melhora o coração dos homens e das feras 
-- Roquete Pinto  
 
Viver feliz é uma questão de decisão do hoje, aqui e agora 
-- Pe. Paulo A. Rodrigues  
 
É prova de alta cultura dizer as coisas mais profundas, do modo mais simples 
-- Émerson  



 
Encontra-se oportunidade para fazer o mal cem vezes por dia e para fazer o bem 
uma vez por ano 
-- Voltaire  
 
Maravilhas nunca faltaram ao mundo; o que sempre falta é a capacidade de senti-
las e admirá-las 
-- J. Schimidt  
 
Os filhos tornam-se para os pais, seguno a educação que recebem, uma recompensa 
ou um castigo 
-- J. Petit Senn  
 
Amor não se conjuga no passado; ou se ama para sempre, ou nunca se amou 
verdadeiramente 
-- M. Paglia  
 
Obrigado, amigo, pelos erros que me emprestastes, pois com eles pude corrigir os 
meus 
-- Silvestre C. Cabral  
 
O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quando tudo 
parece perdido 
-- W. F. Grenfel  
 
Não julgue um homem pelas suas opiniões e sim pelo que ele tornou em virtude 
delas 
-- G. C. Lichtenberg  
 
Não há penitência melhor do que aquela que Deus coloca em nosso caminho todos os 
dias 
-- D. Hélder Câmara  
 
Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria 
aos outros 
-- M. Taniguchi  
 
A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, 
transformam-se em oportunidades 
-- Marxwell Maltz  
 
O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, por que é a fonte de todos os vícios 
-- Sto. Agostinho  
 
Se não sabe escutar, não sabe falar 
-- Heráclito  
 
O pensamento faz o homem; por isso o bom pensamento é a coisa mais importante da 
vida 
-- James Allen  
 
Não encontro defeitos. Encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se 
-- Henry Ford  
 
O pior pecado contra nosso semelhante não é o de odiá-los, mas de ser 
indiferentes para com eles 
-- Bernard Shaw  



 
Levante todos aqueles que estiverrem caídos em seu redor. Você não sabe onde 
seus pés tropeçarão 
-- André Luís  
 
O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las 
-- Francis Bacon  
 
Numa só semente de trigo há mais vida do que num montão de feno 
-- Kahlil Gibran  
 
A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido 
-- Marxwell Maltz  
 
Sede como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, 
sentem-nas ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas 
-- Victor Hugo  
 
O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser 
salvos pela crítica 
-- Norman Vincent  
 
Quem mais demora a fazer uma promessa é quem a cumpre mais rigorosamente 
-- Rousseau  
 
A felicidade é difícl de se atingir, pois só a atingimos tornando felizes os 
outros 
-- Stuart Clock  
 
Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas 
-- Voltaire  
 
As únicas pessoas que nunca fracassam são as que nunca tentam 
-- Ilka Chase  
 
Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar 
-- Anônimo  
 
Nada pode ser exigido daqueles a quem nada se dá 
-- Henry Fielding  
 
Quem caminha descalço não deve semear espinhos 
-- G. Hebert  
 
É melhor morre de pé do que viver de joelhos 
-- Franklin Roosevelt  
 
As palavras são como moedas: uma pode valer por muitas, e muitas não valer por 
uma 
-- Quevedo  
 
Quando se busco o cume da montanha, não se dá importância às pedras do caminho 
-- Anônimo  
 
Quanto mais escuro o ambiente, melhor para a luz se evidenciar 
-- Anônimo  
 



Um político pensa na próxima eleição; um estadista, na próxima geração 
-- James Clarke  
 
O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais 
inteligência 
-- Henry Ford  
 
Se deseja atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo 
-- Ciro  
 
O defeito da igualdade é que só a queremos com os nosso superiores 
-- Henry Becque  
 
Para o puritano tudo é impuro 
-- D. H. Lawrence  
 
O melhor modo de vingar-se de um inimigo, é não se assemelhar a ele 
-- Marco Aurélio  
 
É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada 
-- William Shakespeare  
 
Não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade 
-- Bertrand Russel  
 
Quando a honra de um homem é inatacável, fica-lhe decente qualquer roupa que 
vista 
-- Hamassa  
 
Se cada um varresse a calçada da sua casa, no fim do dia a rua toda estaria 
limpa 
-- Jean Vien Jean  
 
A ciência conhece um único comando: cantribuir com a ciência 
-- Bertold Brecht  
 
Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontraram 
-- André Gide  
 
Aprender música lendo teoria musical é como fazer amor por correspondência 
-- Luciano Pavarotti  
 
Aquele que imagina ser alguém perde a ocasoão de converter-se em algo 
-- Phillip de Edimburgo  
 
O dinheiro não tem a mínima importância, desde que a gente tenha muito 
-- Truman Capote  
 
Sentimos que, mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas 
possíveis, os problemas da vida permanecem completamente intactos 
-- Ludwig Wittgenstein  
 
A lógica, como o uísque, perde seu efeito benéfico quando tomada em quantidades 
exageradas 
-- Lord Dunsany  
 



Ninguém pode ser escravo de sua identidade: quando surge uma possibilidade de 
mudança é preciso mudar 
-- Elliot Gould  
 
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido 
-- Bertrand Russell  
 
Existem apenas duas tragédias no mundo. Uma é não conseguir o que se quer; a 
outra é conseguir 
-- Oscar Wilde  
 
Não somos nós que perdemos tempo. É o tempo que nos perde 
-- Mário da Silva Brito  
 
Os infelizes são ingratos; isso faz parte da infelicidade deles 
-- Victor Hugo  
 
A falsa modéstia é o último requinte da vaidade 
-- Jean de la Bruyere  
 
É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do quer 
falar e acabar com a dúvida 
-- Abraham Lincoln  
 
Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o 
defeito que sustenta nosso edifício inteiro 
-- Clarice Lispector  
 
Não há passageiros na nave espacial Terra; somos todos tripulação 
-- Marshall McLuhan  
 
Sei que metade da publicidade que faço é inútil. Mas não sei qual é a metade 
inútil 
-- Henry Ford  
 
Pensar contra a corrente de seu tempo é heróico; dizê-lo é uma loucura 
-- Eugéne Ionesco  
 
O homem razoável se adapta ao mundo; o irascível tenta adptar o mundo a si 
próprio. Assim, o progresso depende do home irascível 
-- George Bernard Shaw  
 
Em ciência, o crédito vai para o homem que convence o mundo de uma idéia, não 
para aquele que a teve primeiro  
-- William Osler  
 
A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas 
coisas boas como se fosse a primeira vez 
-- Friedrich Nietzsche  
 
Chega de homenagens. Eu quero o dinheiro 
-- Adoniran Barbosa  
 
O capital é como água, sempre flui por onde encontra menos obstáculos 
-- Delfim Neto  
 
Tudo que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido 



-- Roberto Campos  
 
Há três espécies de mentiras: mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas 
-- Benjamin Disraeli  
 
O inteligente se previne de tudo; o idiota faz observações sobre tudo 
-- Heinrich Heine  
 
Quando não se tem dinheiro, pensa-se sempre nele. Quando se tem, se pensa 
somente nele 
-- Jean Paul Getty  
 
Se nada de estranho te supreendeu durante o dia, é porque não houve dia 
-- John Archibald  
 
Um homem sério tem poucas idéias. Um homem de idéias nunca é sério 
-- Paul Valéry  
 
O ridículo não existe; os que ousaram desafiá-lo de frente conquistaram o mundo 
-- Octave Mirbeau  
 
Três pessoas são capazes de guarder um segredo, se duas delas estiverem mortas 
-- Benjamin Franklin  
 
Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão 
-- Benjamin Franklin  
 
O incapaz se cobre; o rico se enfeita; o presunçoso se disfarça; o elegante se 
veste 
-- Honoré de Balzac  
 
Se lês e relês a página mais perfeita, terminarás por achá-la ridícula 
-- Tommaso Lndolfi  
 
O que nos outros chamamos de pecado, para nós é experiência 
-- Ralph Waldo Emerson  
 
Quanto menos os homens pensam, mais eles falam 
-- Montesquieu  
 
Todas as cores concordam no escuro 
-- Francis Bacon  
 
Metade do mundo não consegue compreender os prazeres na outra metade 
-- Jane Austen  
 
O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista 
ajusta as velas 
-- William George Ward  
 
Liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela 
-- George Bernard Shaw  
 
Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem 
-- Millôr Fernandes  
 
Quando os pais resolvem deixar de ser quadrados, a filha fica redonda 



-- Anônimo  
 
Ria, e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho. 
-- Anônimo  
 
Ouça mais do que fale. Afinal de contas, para isso que a Natureza lhe deu duas 
orelhas e apenas uma boca 
-- Anônimo  
 
Zelar pela saúde do corpo não é medo da morte. É cuidar bem dessa obra do 
Criador, que é o templo da alma 
-- Anônimo  
 
O homem procura pepitas olhando para o chão e, orgulhoso, depois de encontrá-
las, passa a andar de cara para cima e, a partir de então, nunca mais voltará a 
encontrar riquezas 
-- Anônimo  
 
É sábio olhar para trás, pois é avaliando a tortuosidade de nossas pegadas, que 
poderemos garantir um caminho reto para o futuro 
-- Anônimo  
 
A moça que leva a vida à espera do seu príncipe encantado, um dia, fatalmente 
encontrará um sapo 
-- Anônimo  
 
Só erra quem produz. Mas, só produz quem não tem medo de errar 
-- Anônimo  
 
É bem mais fácil recebermos um sorriso, quando sorrimos para alguém 
-- Anônimo  
 
O mundo sempre sorri para aquelas pessoas que levam a vida a sério 
-- Anônimo  
 
Quem se prende aos detalhes de determinada obra, na maioria das vezes, perde a 
visão do conjunto 
-- Anônimo 
 
"São as palavras mais tranquilas que trazem a tempestade. Pensamentos que 
caminham com pés de pés de pomba - são eles que guiam o mundo." (Nietzsche) 
 
Já se disse que as grandes idéias vêm ao mundo mansamente, como pombas. Talvez, 
então, se ouvirmos com atenção, escutaremos, em meio ao estrépito de impérios e 
nações, um discreto bater de asas, o suave acordar da vida e da esperança. 
Alguns dirão que tal esperança jaz numa nação; outros, num homem. Eu creio, ao 
contrário, que ela é despertada, revivificada, alimentada por milhões de 
indivíduos solitários, cujos atos e trabalho, diariamente, negam as fronteiras e 
as implicações mais cruas da história. Como resultado, brilha por um breve 
momento a verdade sempre ameaçada de que cada e todo homem, sobre a base dos 
seus próprios sofrimentos e alegrias, constrói para todos... (Albert Camus) 
 
" Podemos curar qualquer mal com dois remédios: o tempo e o silêncio"  
Alexandre Dumas 
  
"Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha."  
Confúcio 



  
"Amigo não é aquele que te alegra com as mentiras e sim aquele que te fere com 
as verdades!!!" 
Camila Lins. 
  
"Ame a quem te ama 
E não quem te sorri 
Pois quem te sorri 
te engana 
E quem te ama sofre por TI." 
Anônimo 
  
"A marca da sua ignorância é o tamanho da sua crença na injustiça e na tragédia:  
O que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta!" 
Um biólogo desconhecido 
  
"O medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento." 
Padre Mustafa 
  
" Tudo que a mente pode conceber, nisso confiando a mente pode realizar..." 
Padre Mustafa 
  
"Ter amigos é muito importante, porém tão importante quanto ter amigos é ser um 
amigo". 
Anônimo. 
  
"Por que ter medo da morte? Enquanto somos, a morte não existe, e quando ela 
passa existir, nós deixamos de ser." 
Epicuro 
  
"Todos comem e bebem; são poucos os que sabem distinguir os sabores."  
Confúcio 
  
"Deus é o vento que corre entre os homens, é a chuva que escorre aos seus pés e 
o barulho que roça seus ouvidos." 
Padre Mustafa 
  
"O sorriso pode ser a melhor defesa quando se enfrenta um coração com ódio." 
Padre Mustafa 
  
"Trate o homem como ele é, e ele permanecerá como é. 
Trate o homem como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser". 
Göethe 
  
"Amar se aprende amando". 
Carlos Drummond de Andrade 
  
"As lembranças do passado não são o mais importante: o mais importante é o 
futuro que você está escrevendo agora". 
Anônimo 
  
"O amor é como lua, se não cresce, míngua". 
Provérbio chinês. 
  
"Que nos façam mal ou nos roubem não é nada, a não ser que continuemos a nos 
lembrar do que aconteceu."  
Padre Mustafa 



  
"Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. 
Ame como se você nunca tivesse se machucado.  
Dance como você dançaria se ninguém estivesse olhando"  
Padre Mustafa 
  
"As coisas que realizamos, nunca são tão belas quanto as que sonhamos. Mas às 
vezes, nos acontecem coisas tão belas, que nunca pensamos em sonhá-las..." 
Anônimo 
  
"Não faças aos outros homens o que não queres que eles te façam."  
Confúcio 
  
"O destino une e separa pessoas. Mas nenhuma força é tão grande para fazer 
esquecer pessoas, que por algum motivo um dia nos fizeram felizes..." 
Anônimo 
  
"O sábio não se aflige por não ser conhecido os homens; ele se aflige por não 
conhecê-los." 
Confúcio 
  
"Uma grama de exemplos valerá mais que uma tonelada de conselhos. " 
Padre Mustafa 
  
"Saber recomeçar na vida é tão importante quanto saber viver. " 
Anônimo 
  
"O tempo é lento demais para quem espera, rápido demais para quem teme, longo 
para quem sofre, curto para quem desfruta. Mas, para quem ama, o tempo é a 
eternidade." 
Dito Popular Mineiro 
  
"Sempre que abrir a boca, suas palavras devem valer mais do que seu silêncio. "  
Padre Mustafa 
  
"Viva de maneira que sua presença não seja notada, mas que sua ausência seja 
sentida..." 
Padre Mustafa 
  
"Você entenderia melhor o amor de Cristo se tivesse nascido numa pátria onde as 
pessoas crêem que existe guerra que pode ser santa." 
Padre Mustafa 
  
"Aquele que mais estima o ouro do que a virtude, há de perder a ambos."  
Confúcio 
 
 
"O bem é o caminho mais simples, mais fácil e que dá os melhores resultados".  
Regis Mesquita 
  
"O homem quando deixa de esperar, tem todas as coisas. "  
Buda  
  
"Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as 
épocas da Humanidade."  
Allan Kardec 
  



"Sê feliz agora." 
Minha avó tinha isto escrito em um dos caderninhos dela (avó de uma leitura de 
nossos pensamentos). 
  
"Existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos: uma idéia cujo tempo é 
chegado."  
Victor Hugo 
  
"As tristezas não duram para sempre, quando caminhamos em direção aos nossos 
sonhos". 
Paulo Coelho 
  
"Existem certas pessoas que quanto mais perto delas chegamos mais pequenas nos 
parecem." 
Anônimo 
  
"Você não consegue consertar o que não consegue encarar. "  
James Baldwin 
  
" Quando a saudade é demais, não cabe no peito escorre pelos olhos". 
Anônimo 
  
" Os amigos são como o vinho deixe-o envelhecer depois beba-o. 
Cava um poço antes de teres sede. 
Quem tudo quer tudo perde. 
Por vezes as palavras doem mais que as pancadas. 
Ouve, vê e cala, viveras vida folgada. 
Não digas tudo que sabes, nem acredites em tudo que ouves". 
Prudência Mineira 
  
"O sábio compreende sem viajar. "  
Tao Te Ching 
  
"Quanto mais leis houverem, mais criminosos haverá."  
Tao Te Ching 
  
" Passamos a amar, não quando encontramos uma pessoa perfeita, mas quando 
aprendemos a ver perfeitamente uma pessoa imperfeita." 
Francisco C. Xavier 
  
" Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a 
provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança." 
Hebreus 12:11 
  
"A maioria das coisas com as quais nós nos preocupamos jamais acontecem, e o que 
acontece de fato poderá chegar de maneira tão inesperada, que não precisaríamos 
ter nos preocupado ! " 
Ken Keyes 
  
"Os fracos é que são cruéis. Só se pode esperar a brandura dos fortes. " 
Padre Mustafa 
  
"Estou sempre alegre. Essa é a maneira de resolver os problemas da vida." 
Charles Chaplin  
  
" É em ninharias e quando está desatento que o homem revela seu caráter."  
Arthur Schopenhauer 



  
"O sábio age, mas não se apega à sua obra. Cumprida a obra, não exige 
reconhecimento. E, porque não pretende mérito, não fica abandonado." 
Lao Tse 
  
"Fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. " 
São Paulo 
  
"Para que haja uma árvore florida, é preciso haver antes uma árvore; e, para 
haver um homem feliz, é preciso haver em primeiro lugar um homem. " 
Exupéry 
  
"O bem que praticares em algum lugar; é teu advogado em toda parte."  
Francisco C. Xavier 
  
"É mais fácil explodir um átomo do que um preconceito"  
Albert Einstein 
  
"É mais fácil lutar por princípios do que viver por eles."  
Alfred Adler 
  
"Por meio do trabalho as mãos dos homens podem dar forma à vontade divina, 
construir a beleza e a harmonia, mover-se com graça e perfeição, ser 
instrumentos de espíritos criadores sublimes."  
Trigueirinho 
  
"O atalho é o caminho que não deu certo."  
Padre Mustafa 
  
" Cultivai no coração as sementes do Bem. Através dos seus atos o Espírito de 
Deus fará grandes obras."  
Padre Mustafa 
  
"É melhor fazer teu próprio dever, mesmo que imperfeitamente, do que assumir os 
deveres de outra pessoa, mesmo com êxito." 
Bhagavad Gita 
  
"Triste, não é fracassar, 
Pior é não tentar vencer!" 
Luis Carlos Prestes  
 
 
"Com esta multiplicidade de cores no mundo, é uma vergonha tornar tudo preto e 
branco."  
Dennis R. Little 
  
" A sabedoria e a ignorância se transmitem como as doenças; daí a necessidade de 
se saber escolher as companhias." 
William Shakespeare 
  
" Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua opinião." 
William Shakespeare 
  
" O gelo da timidez dissolve-se no fogo do amor." 
William Shakespeare 
  
"Um dos maiores prazeres da vida é poder fazer o bem."  



Padre Mustafa 
  
" Onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o poder predomina, há falta 
de amor. Um é a sombra do outro."  
Carl Gustav Jung 
  
" O amor é um crime que não pode se realizar sem cúmplice. " 
Baudellaire 
  
" O importante é termos a capacidade de sacrificar aquilo que somos para ser 
aquilo que podemos ser. " 
Charles Dubois 
  
"Se tem remédio, por que se queixa? Se não tem remédio, por que se queixa?"  
Ditado Chinês 
  
" Preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação, porque seu caráter 
é o que você realmente é, enquanto a reputação é apenas o que os outros pensam 
que você é. " 
John Wooden 
  
" Muitas vezes não temos tempo para dedicar aos amigos, mas para os inimigos 
temos todo o tempo do mundo." 
Leon Uris 
  
" As verdadeiras virtudes sempre incomodam e provocam ódio." 
Hermann Hesse  
  
" O macio é mais forte do que o duro. A água, mais forte do que a rocha. O amor, 
mais forte do que a violência." 
Hermann Hesse 
  
" Lembrem-se que a tartaruga só progride quando estica o pescoço." 
Lobsang Rampa 
  
" Permanece sozinho, ou então, se preferes a amizade aceita o teu amigo tal como 
ele é." 
Padre Mustafa 
  
"Pela fraqueza dos bons; os maus são ousados e intrigantes, os bons são tímidos. 
Quando estes o quiserem, dominarão." 
Resposta a questão 932 de "O Livro dos Espíritos": Porquê dos maus sobrepujarem, 
tão freqüentemente, a influência dos bons? 
  
" Não somos amados pelo que ensinamos com a boca, mas sim pelo que sentimos pelo 
que realizamos com o coração. "  
Modesto Lacerda 
  
" A coisa mais importante do mundo é amar alguém, a segunda é ser amado e a 
terceira é que as duas primeiras aconteçam ao mesmo tempo."  
Marta Suplicy 
  
"A consciência tranqüila é o melhor remédio contra insônia." 
Charles Kroponsky 
  
" A diferença entre o fracasso e o sucesso está numa tentativa a mais ". 
Landislau Landisbokilia 



  
" A distância pode separar dois olhares mas nunca dois corações."  
Marta Suplicy 
  
" A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido" 
Regis Mesquita 
  
" Espantosamente as pessoas pensam que aquilo que lhes acontece, só acontece a 
elas." 
Michael Levine 
  
"Cada esforço que você despende evoca uma ajuda equivalente por parte da Graça 
Divina."  
Paul Bruton 
  
" Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas." 
Emanuel 
  
" O bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte." 
Emanuel 
  
" Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para 
completar o que se encontra inacabado." 
Emanuel 
  
" Não espereis recompensas. Não espereis ser compreendidos. Não espereis 
retribuições. Daí-vos. Por amor, à Vida Suprema entregai-vos." 
Trigueirinho 
 
 
"As grandes alegrias merecem partilha." 
Charles Kroponsky 
  
" Bom é saber calar até ser tempo de falar." 
Itibiracina da Silva 
  
"Quando ouvir falarem bem de um amigo, conte isso a ele. " 
Itibiracina da Silva 
  
" Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."  
Cora Coralina 
  
"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original." 
Albert Einstein 
  
" O verdadeiro segredo da felicidade consiste em exigir muito de si e pouco dos 
outros." 
Albert Gun 
  
" Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar uma 
coisa diferente." 
Padre Mustafa 
  
" Viva cada dia de sua vida como se fosse o último, pois um dia desses vai ser 
mesmo. " 
Alfred E. Newman 
  



" Mentirosos precisam Ter boa memória." 
Algernon Sidney 
  
" Nunca se deve pensar que se chegou ao topo, mas, pelo contrário, que se tem 
ainda muito para aprender. Desse modo não se estabelecem tetos nem limites" 
Alicia Alonso 
  
" Há privilégios do corpo que adoecem a alma e existem angústias da carne que 
significam cura do espírito. " 
Emmanuel 
  
" No livro da existência, cada dia é uma página em branco que confiarás ao 
tempo, gravada com teus atos, palavras e pensamentos." 
José de Castro  
  
" A propriedade é uma armadilha; o que cremos possuir é que nos possui." 
Alphonse Karr 
  
" A maior covardia de um ser humano é despertar o amor de outro sem ter a 
intenção de o amar." 
Marta Suplicy 
  
" A maior felicidade que podemos ter na vida é a certeza de sermos amados, 
apesar de sermos como somos." 
Marta Suplicy 
  
" A melhor maneira de preparar o futuro é viver bem o hoje. " 
Hannibal 
  
" A saudade é a luz viva que ilumina a estrada do passado." 
Fernando Pessoa 
  
" Amizade é como dinheiro: mais fácil de conseguir do que de manter." 
Samuel Butler 
  
" Amar não é aceitar tudo. Onde tudo é aceito, presumo que há falta de amor." 
Vladimir Maiakovsky 
  
" A dúvida é o começo da sabedoria. " 
Galileu Galilei 
  
" A grande alegria também produz lágrimas. " 
Provérbio Latino 
  
" A maior vingança é o desprezo. " 
Charles Kroponsky 
  
" O egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos, mas sim em 
exigirmos que os outros vivam da forma que nós gostaríamos. O altruísmo consiste 
em deixarmos todo o mundo viver do jeito que bem quiser." 
Oscar Wilde 
  
" Para entendermos os outros, precisamos fortalecer a nossa própria 
personalidade." 
Oscar Wilde 
  
" Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe." 



Oscar Wilde 
  
" O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. " 
Padre Mustafa 
  
" Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do 
auxílio mútuo. "  
Bezerra de Menezes 
  
" A felicidade não está no fim da jornada, e sim em cada curva do caminho que 
percorremos para encontrá-la. " 
Marta Suplicy 
  
" Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não 
aprendemos a arte de conviver como irmãos." 
Martin Luther King 
  
" A sabedoria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, mas em gostar 
daquilo que se faz." 
Leonardo da Vinci 
  
" Errar é humano, mas quando a borracha se gasta mais do que o lápis, você está 
positivamente exagerando. " 
J. Jenkis 
  
" A família é como a varíola: a gente tem quando criança e fica marcado para o 
resto da vida." 
Jean P. Sartre 
  
" Viver sem amigos é morrer sem testemunhas." 
George Hebert 
  
" As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que 
precisam e, quando não as encontram, as criam." 
George Bernard Shaw 
 
 
"O Evangelho não é o livro de um povo apenas, mas o Código de Princípios Morais 
do Universo, adaptável a todas as pátrias, a todas comunidades, a todas as raças 
e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta 
para a ascensão da consciência à imortalidade." 
André Luiz 
  
"Faça de sua vida um sonho, e desse sonho uma realidade".  
Giuseppe 
  
"Nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado: nele se encontram todos os 
segredos, inclusive o da felicidade."  
Charles Chaplin 
  
"A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros." 
Padre Mustafa 
  
"Não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz os homens à 
felicidade."  
Friedrich Nietzsche 
  



"Três elementos são capazes de fazer feliz a uma pessoa: DEUS, um amigo e um 
livro."  
Lacordaire 
  
"Ninguém tem a felicidade garantida. A vida simplesmente dá a cada pessoa tempo 
e espaço. Depende de você enchê-los de alegria."  
S. Brown 
  
"És precária e veloz, felicidade. Custas a vir, e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, e, para te medir, se 
inventaram as horas."  
Cecília Meireles 
  
"Aprendemos que é possível ser feliz simplesmente pelo fato de estarmos 
vivendo."  
Wilheim Schürmann 
  
"A felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir."  
Voltaire 
  
"Onde estás, felicidade ?... Em tudo quanto, acabado, me faz dizer: 'Foi bom, 
mas tão bom que nem senti o tempo passar."  
Alfredo Bosi 
  
"Somos muito mais infelizes na infelicidade do que felizes na felicidade."  
Armand Salacrou 
  
"A infelicidade pura e completa é tão impossível quanto a pura e completa 
alegria."  
Tolstoi 
  
"Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau da decisão de ser 
feliz." 
Abraham Lincoln 
  
"Creio que Deus nos colocou nesta vida para sermos felizes."  
Baden Powell 
  
"A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que 
temos."  
Thomas Hardy 
  
"Felicidade é uma boa saúde e uma má memória." 
Ingrid Bergman 
  
"A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido."  
Marxwell Maltz 
  
"Qual é a marca da liberdade realizada? Não mais corar de si próprio".  
Nietsche 
  
"A felicidade às vezes é uma benção, mas geralmente é uma conquista".  
Paulo Coelho 
  
"As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento 
e de um aperfeiçoamento do Espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus."  
Santo Agostinho  



  
" A verdadeira felicidade está no próprio lar, entre as alegrias puras da 
família".  
Alex Tolstoi 
  
"Deus traçou o caminho de cada um: o vôo do falcão não é igual ao do cisne, mas 
isso pouco importa, desde que cada um sirva a verdade e a justiça." 
Alex Tolstoi 
  
"Reflete, adivinha; mas conserva a língua por detrás dos dentes." 
Alex Tolstoi 
  
"O coração precisa encher-se de alegrias ou de dores; umas e outras o alimentam; 
o que não pode suportar é o vazio". Alphonse Karr  "A primeira lei da natureza é 
a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e fraquezas". 
Voltaire 
  
"A gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa." 
Antoine de Saint-Exupéry 
  
" Não exijas de ninguém senão aquilo que realmente pode dar."  
Antoine de Saint-Exupéry 
  
"A experiência mostra que amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na 
mesma direção! 
Antoine de Saint-Exupéry 
  
"Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de 
si, levam um pouco de nós.  
Antoine de Saint-Exupéry 
  
"O amor verdadeiro não se consome, quanto mais dás, mais te ficas."  
Antoine de Saint-Exupéry 
  
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las."  
Aristóteles 
  
" O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é 
levar o ser humano à perfeição."  
Aristóteles 
  
"Maior experiência do mundo tem aquele que mais observou do que aquele que mais 
viveu".  
Artur Graf  
  
" Os que acreditam que com dinheiro tudo se pode fazer, estão indubitavelmente 
dispostos a fazer tudo por dinheiro".  
Beauchéne  
  
" Há homens que lutam um dia e são bons, Há outros que lutam um ano e são 
melhores, Há os que lutam muitos anos e são muito bons, Mas há os que lutam toda 
a vida e estes são imprescindíveis".  
Bertold Brechet  
  
"Aquele que só dá quando lhe pedem esperou tempo demasiado para dar".  
W. Blake  
  



"O falso amigo é como a sombra que nos acompanha enquanto dura o sol."  
Charles Kroponski  
  
"Todos os dias penteamos e arrumamos os cabelos. Por que não o coração?"  
Padre Mustafa 
  
"Quem tem um verdadeiro amigo pode afirmar que tem duas almas."  
Eli Behar  
  
"É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe".  
Epípeto  
  
"Deus não faz milagres para convencer o ateu. Suas obras cotidianas bastam."  
Framcis Bacon 
  
"O meio mais fácil para ser enganado é considerar-se mais esperto do que os 
outros".  
Charles Kroponski 
  
"Você nunca é um derrotado até o dia em que você desiste".  
Mike Ditka 
  
"Quem mata o tempo não é assassino: é suicida". 
Millor Fernandez  
  
"O verbo amar vem do latim "amo", que é uma contração de "a me o": "saio de 
mim". Amar é sair de si, doar-se ao próximo." 
Padre Alta 
  
"O melhor meio de conservar os amigos é nada lhes dever nem nada lhes 
emprestar".  
Paul Koch 
  
"Existem pessoas que acostumam-se com seus próprios erros, e em pouco tempo 
confundem seus defeitos com virtudes". 
Paulo Coelho 
  
"Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado 
de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece o inimigo, para cada vitória 
ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si 
mesmo, perderá todas as batalhas... " 
Provérbio Japonês 
  
"Do amigo fala bem; do inimigo, nada".  
Provérbio Latino 
  
"Quanto mais se vive, mais se vê". 
Provérbio Latino  
  
"Quem recebe esquece; quem apanha lembra". 
Provérbio Latino  
  
"Se você depender das pessoas se importarem com o que diz, estará dependendo dos 
outros para a sua felicidade." 
Richard Bach 
  



"Não estrague o seu dia: as suas contrariedades não alteram a natureza das 
coisas."  
André Luiz 
  
"Não estrague o seu dia: o seu desânimo não edificará a ninguém."  
André Luiz 
  
" Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro: demonstre a sua." 
André Luiz 
  
"Ou você luta pelo o que quer, ou sai de campo, antes da luta começar."  
Luis I. Lula da Silva 
 
 
" Filhos são como âncoras que prendem as mães à vida!"  
Adriana Potomati 
  
" Cultiva com carinho o teu espírito. Mas, não cuides simplesmente de ser culto, 
senão também de ser bom. A cultura poderá dar-te a glória dos homens, mas só a 
bondade poderá conferir-te a glória de Deus".  
Rubens Romanelli  
  
"Aquele que escolhe o bem, descobre que as dificuldades ficam mais simples". 
Dario Vilella 
  
"Sorria mesmo que seu sorriso seja triste porque mais triste do que um sorriso 
triste é a tristeza de não saber sorrir". 
Ricardo Cardoso 
  
"De nada valerá o futuro se não vivermos o presente" 
Valcir A. A. 
  
"As palavras são muitas vezes muito lindas...Mas na prática pouco ou nada 
valem..."  
Carlota Gomes 
  
"A vida é como uma estação de trem, os trens passam e ficamos ali paramos a 
esperar outro..."  
João Vinicius  
  
" A ética é um princípio que não deveria ter fim." 
Marcos V. 
  
"Ninguém é insubstituível, mas, seja útil o suficiente para tornar-se 
indispensável". 
Rosângela M P Sampaio 
  
"Aquele que sabe falar, é aquele mesmo que, antes de saber falar soube ouvir".  
Alexandre K. Ono  
  
"A maior prova de auto-domínio é conter a língua. A língua é mais indomável do 
que qualquer fera.  
Alexandre K. Ono  
  
"O ser humano é um pássaro que ainda não aprendeu a voar mas os prenúncios 
indicam : esse dia irá chegar,.... " Kall  Nunca deixes uma coisa para fazer 
depois, no ultimo dia você irá querer fazer tudo, aí será tarde. Rafael Ladeira.   



"Não espere que a vida passe por aí. Às vezes é preciso correr atrás dela" Rita 
Magalhães  "Quando acordar sorria... 
pois um lindo dia iniciará." 
 
Alecesar  "Aqueles que passam por nós não vão sós, não nós deixam sós. Deixam um 
pouco de si, levam um pouco de nós." 
 
Felipe Cortelline Roque  "Não siga caminhos já traçados busque suas próprias 
trilhas." Juliana Macário de Oliveira  
 
____________________________________________________ 
 
A vida é a imortalidade do amor. No amor não existe "tu" nem "eu".  
Krishnamurti  
 
Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente.  
Luiz Vaz de Camões  
 
Quem não considera os defeitos do ser amado como virtude, não ama.  
Goethe  
 
Amar e pensar é a verdadeira vida do espírito.  
Voltaire  
 
O amor é uma velha história e, no entanto,sempre nova.  
H. Heine  
 
O verdadeiro amor não se divide, e há de ser voluntário e não forçado.  
Miguel de Cervantes  
 
O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida.  
Camilo Castelo Branco  
 
O amor é a base, a essência e a finalidade da existência. Só por meio do amor 
conhecemos a nós mesmos e compreendemos o mundo e a vida.  
Claude Adrien Helvétius  
 
Amemos, porque o amor é um santo escudo.  
Castro Alves  
 
O amor é a poesia dos sentidos. Quando existe, existe para todo o sempre e 
aumenta cada vez mais.  
Honoré de Balzac 
 
Nenhuma criatura humana pode comandar o amor.  
George Sand  
 
Nada nasce senão do amor, nada se faz a não ser por amor; só é preciso 
reconhecer as diferentes fases do amor.  
C.F. Ramuz  
 
A recordação de um amor terminado, mas que permanece fortemente na memória, é 
tão absorvente quanto era o próprio amor.  
Jean Louis Vaudoyer  
 
Por que o amor, aparentemente tão doce, é tão prepotente e tão brutal quando 
posto à prova?  



Shakespeare  
 
Um pouco de amor é como um pouco de bom vinho... Um ou outro em demasia faz mal.  
Steinbeck  
 
Cada qual sabe amar a seu modo; o modo, pouco importa; o essencial é que saiba 
amar.  
Machado de Assis  
 
É preciso sofrer depois de ter sofrido, e amar, e mais amar, depois de ter 
amado.  
Guimarães Rosa  
 
As melhores mulheres pertecem aos homens mais atrevidos.  
Machado de Assis  
 
Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor.  
William Shakespeare  
 
Amar é querer estar perto, se longe; e mais perto se perto.  
Vinícius de Moraes 
 
Assim como as chaves abrem cofres, as cartas abrem corações.  
James Howell  
 
Amor são duas solidões protegendo-se uma à outra.  
Rainer Maria Rilke  
 
O amor é a mais doce alegria e a desgraça mais terrível.  
Pearl Bailley  
 
É mais fácil ser amante do que marido, pois é mais fácil dizer coisas bonitas de 
vez em quando do que ser espirituoso dias e anos a fio.  
Honoré de Balzac  
 
Nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego, não é amor.  
Honoré de Balzac  
 
Amar é encontrar na felicidade de outrem a própria felicidade.  
Gottfried Leibnitz  
 
Nunca amei outra pessoa do modo que amei a mim mesma.  
Mae West  
 
Amor: uma perigosa doença mental.  
Platão  
 
Assim que se olharam, amaram-se; assim que se amaram, suspiraram; assim que 
suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo; assim que descobriram o motivo, 
procuraram o remédio.  
Shakespeare  
 
Adormeci, pensando nele. E vi-o logo em seguida. Ah! Se tivesse sabido que era 
um sonho, nunca teria acordado.  
Ono No Komachi 
 
Temer o amor é temer a vida e os que temem a vida já estão meio mortos.  



Bertrand Russell  
 
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para 
pensar, na verdade não há.  
Renato Russo  
 
Parece-me fácil viver sem ódio, coisa que nunca senti, mas viver sem amor acho 
impossível.  
Jorge Luis Borges  
 
Amor não se conjuga no passado; ou se ama para sempre ou nunca se amou 
verdadeiramente.  
M. Paglia  
 
Bondade é amar as pessoas mais do que elas merecem.  
Joseph Joubert  
 
Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na 
defesa.  
Lao-Tsé  
 
O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar 
o ser humano à perfeição.  
Aristóteles  
 
A sua primeira paixão, a mulher ama seu amante; em todas as outras ela só ama o 
amor.  
Byron, Don Juan  
 
Quem não ama demais não ama o bastante.  
Bussy Rabutin  
 
Como são sábios aqueles que se entregam às loucuras do amor!  
Joshua Cooke 
 
No fundo de cada alma há tesouros escondidos que somente o amor permite 
descobrir.  
E. Rod  
 
O amor sendo cego, os enamorados não podem ver as loucuras que cometem.  
Shakespeare  
 
O amor é o único jogo no qual dois podem jogar e ambos ganharem.  
Erma Freesman  
 
O amor é um sórdido embuste pelo qual a natureza nos leva a continuar a espécie.  
W. Somerser Maugham  
 
Na raiz de quase todas as misérias materiais e, sobretudo, morais, está uma 
falta de amor, uma fome de afeição que não foi satisfeita.  
Georges Arnold  
 
O amor pode fazer um cão ladrar em versos.  
John Fletcher  
 
Amamos geralmente as mulheres belas por inclinação; as feias por interesse; as 
boas, por raciocínio.  



Amelot de la Houssaye  
 
O primeiro amor é um pouco de loucura e muita curiosidade.  
George Bernard Shaw  
 
Ninguém vale nada enquanto não foi amado.  
Tennessee Williams  
 
Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala.  
Pascal 
 
Há vários motivos para não se amar uma pessoa e um só para amá-la.  
Carlos Drummond de Andrade  
 
Para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, é 
preciso também viver um grande amor.  
Wolfgang Amadeus Mozart 
 
O amor puro engrandece as almas; e quem sabe amar, sabe morrer. Não há pérola 
semelhante ao amor.  
Victor Hugo  
 
O homem ama porque o amor é a essência de sua alma e por isso não pode deixar de 
amar.  
Lev Tolstoi  
 
Só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas."  
Olavo Bilac  
 
Desejamos ser compreendidos, porque desejamos ser amados, e desejamos ser amados 
porque amamos.  
Marcel Proust  
 
No amor, cada homem constitui-se no seu próprio desafio pessoal.  
Leo Buscaglia  
 
Dentre todas as sociedades, nenhuma há, mais nobre e mais estável, que aquela em 
que os homens estejam unidos pelo amor.  
Cícero  
 
E quando a solidão, talvez me procurar; eu possa dizer do amor que tive; que não 
seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.  
Vinícius de Moraes  
 
Como é estéril a certeza de quem vive sem amor.  
Cazuza  
 
Quem disser que pode amar alguém pela vida inteira é porque mente.  
Florbela Espanca  
 
O amor não conhece o que se possa chamar de vitória; apenas alguns pequenos 
sucessos estratégicos, antes do desastre final da morte ou da indiferença.  
Graham Greene 
 
Barreiras de pedra não podem deter o amor.  
William Shakespeare  
 



Eles provocam e não provocam; provocam o desejo e prejudicam o desempenho.  
William Shakespeare  
 
Quando as palavras fogem, as flores falam.  
Bruce W. Currie  
 
No fundo, o mundo é feito para acabar num belo livro.  
Mallarmé  
 
Conservar algo que possa recordar-te seria admitir que pudesse esquecer-te.  
William Shakespeare  
 
Aquilo que chamamos rosa, com outro nome seria igualmente doce.  
William Shakespeare  
 
Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade.  
Raul Seixas  
 
O amor é uma flor delicada, mas é preciso ter coragem de ir colhê-la à beira de 
um precipício.  
Sthendal  
 
A única diferença entre um capricho e uma paixão eterna, é que o capricho dura 
um pouco mais.  
Oscar Wilde  
 
Vença-me. Seduza-me. Fique comigo. Ah,faça-me sofrer!  
James Joyce 
 
Amar é mudar a alma de casa.  
Mario Quintana  
 
Amar, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido.  
Vinícius de Moraes  
 
No homem, o desejo gera o amor. Na mulher, o amor gera o desejo.  
Jonathan Swift  
 
Onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o poder predomina, há falta 
de amor. Um é a sombra do outro.  
Carl Gustav Jung  
 
Quem começa a entender o amor, a explicá-lo, a qualificá-lo e quantificá-lo, já 
não está amando.  
Roberto Freire  
 
Na vida do homem, o amor é uma coisa à parte, na da mulher, é toda a vida.  
Lord Byron  
 
Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.  
Saint-Exupèry  
 
É preciso sofrer depois de ter sofrido, e amar, e mais amar, depois de ter 
amado.  
Guimarães Rosa  
 



Amar não é aceitar tudo. Aliás: onde tudo é aceito, desconfio que haja falta de 
amor.  
Vladimir Maiakovski  
 
O amor é a força mais sutil do mundo.  
Mahatma Gandhi 
 
Temer o amor é temer a vida e os que temem a vida já estão meio mortos.  
Bertrand Russell  
 
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para 
pensar, na verdade não há.  
Renato Russo  
 
Parece-me fácil viver sem ódio, coisa que nunca senti, mas viver sem amor acho 
impossível.  
Jorge Luis Borges  
 
Amor não se conjuga no passado; ou se ama para sempre ou nunca se amou 
verdadeiramente.  
M. Paglia  
 
Bondade é amar as pessoas mais do que elas merecem.  
Joseph Joubert  
 
Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na 
defesa.  
Lao-Tsé  
 
O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar 
o ser humano à perfeição.  
Aristóteles  
 
A sua primeira paixão, a mulher ama seu amante; em todas as outras ela só ama o 
amor.  
Byron, Don Juan  
 
Quem não ama demais não ama o bastante.  
Bussy Rabutin  
 
Como são sábios aqueles que se entregam às loucuras do amor!  
Joshua Cooke 
 
 
"No regime democrático, todo partido devota todas as energias para demonstrar 
que os demais partidos não têm competência para governar.  
E todos eles estão certos".  
Henry Louis Mencken (1880-1956) - Jornalista americano  
 
"A economia compreende todas as atividades do país. mas nenhuma atividade do 
país compreende a economia".  
Millôr Fernandes - Jornalista e escritor  
 
"O brasileiro só tem três problemas: Café, almoço e jantar".  
Chico Anísio - Humorista  
 
"Não é o poder que corrompe o homem. O homem é que corrompe o poder"..  



Ulisses Guimarães - Escritor  
 
"Quando o emprego vira um luxo, o salário fica um lixo".  
José Maria de Jesus - Bóia fria  
 
"Imaginação é mais importante que inteligência".  
Albert Einstein - Físico  
 
"Aprender com a experiência dos outros é menos penoso do que aprender com a 
própria".  
José Saramago - Escritor português  
 
"Quando eu disse ao caroço de laranja, que dentro dele dormia um laranjal 
inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo".  
Hermógenes  
 
"Não existe país sub-desenvolvido. Existe país sub-administrado".  
Dito popular  
 
"Quem gosta de miséria é intelectual".  
Joãozinho Trinta - Carnavalesco  
 
"É preciso passar o país a limpo".  
Boris Casoy - Jornalista (Frase que ficou famosa ao ser dita, principalmente, 
durante o desenrolar do caso Collor / PC)  
 
"Qualquer pessoa pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, 
na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa; Isso não é fácil".  
Aristóteles  
 
"O Brasil não é um país sério".  
Carlos Alves de Souza - Embaixador brasileiro em Paris em 1962 (Frase que era 
atribuída à Charles De Gaulle)  
 
"Há dois tipos de pessoas: As que fazem as coisas, e as que dizem que fizeram as 
coisas. Tente ficar no primeiro tipo. Há menos competição".  
Indira Ghandi  
 
"A ausência da evidência não significa evidência da ausência".  
Carl Sagan - Astrônomo americano  
 
"Parece impossível que numa grande lavoura cresça apenas uma touceira de trigo, 
e num universo infinito exista apenas um mundo habitado".  
Metrodorus - Antigo sábio da ilha grega de Chios  
 
"Tudo vale a pena, se a alma não é pequena".  
Fernando Pessoa - Poeta português  
 
"Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele".  
Martin Luther King - Líder negro americano assassinado  
 
"Velho sim! Velhaco não!".  
Ulisses Guimarães - 1992 (Em resposta ao presidente na época, Fernando Collor de 
Mello, que o havia chamado de velho gagá)  
 
"Um povo de cordeiros sempre terá um governo de lobos".  
Dito popular antigo  



 
"Nos processos de seleção, as empresas descartam os criativos e ficam com 
pessoas sem imaginação. Depois as mandam fazer cursos de criatividade".  
Domenico De Mazzi - Sociólogo italiano  
 
"A fábrica do futuro terá apenas dois operários: Um homem e um cachorro.  
Função do homem: alimentar o cachorro.  
Funcão do cachorro: não deixar o homem tocar nas máquinas".  
Walter Block - Autor de Defending the Undefendable  
 
"O Brasil tem os burocratas mais religiosos do mundo.  
Nunca assinam um contrato, sem antes pedir um terço".  
Dito popular  
 
"Dá-se muita atenção ao custo de se realizar algo.  
E nenhuma ao custo de não realizá-lo".  
Philip Kotler - Consultor americano  
 
"Todo amor é eterno. E se acaba, não era amor".  
Nelson Rodrigues - Dramaturgo  
 
"Duvidar de tudo ou crer em tudo, são duas soluções igualmente cômodas, que nos 
dispensam, ambas de refletir".  
Henri Poincaré (1854-1912) - Matemático francês  
 
"No Brasil de hoje, os cidadãos têm medo do futuro.  
Os políticos têm medo do passado".  
Chico Anísio - Humorista  
 
"O gênio fala muitas vezes mal e não sabe gramática. Mas transporta montanhas, 
constrói cidades, estabelece estradas de ferro e telégrafos.  
Muitos homens cultos falam e escrevem muito bem, mas são incapazes de construir 
e criar".  
Prentice Mulford  
 
"Certos políticos brasileiros confundem a vida pública com a privada".  
Aparício Torelli, o "Barão de Itararé  
 
"Meu patrão é o Brasil".  
Eriberto Batista - Ex-motorista do Palácio do Planalto (Que foi peça-chave na 
denúncia de corrupção no caso Collor / PC)  
 
"Um quadro só sobrevive, graças aquele que o olha".  
Pablo Picasso - Pintor espanhol  
 
"Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre".  
Martin Luther King - Líder negro americano assassinado  
 
"O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas sim por aquelas que permitem a 
maldade".  
Albert Einstein - Físico  
 
"É melhor vencermos a nós mesmos, do que ao mundo".  
Jean Paul Sartre - Filósofo francês  
 
"A sabedoria não nos é dada. É preciso descobri-la por nós mesmos, depois de uma 
viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós".  



Marcel Proust (1871-1922) - Escritor francês  
 
"Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo.  
Você pode também enganar todas as pessoas algum tempo.  
Mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo".  
Abrahan Lincoln - Presidente americano assassinado  
 
"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos 
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de 
ser honesto".  
Rui Barbosa  
 
"Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo...  
Mas tenha certeza de uma coisa:  
Na Terra haverá sempre um canalha à menos".  
Gil Gomes - Jornalista  
 
"O homem é o único animal que se ruboriza. Ou que tem razões para isso".  
Mark Twain (1835-1910) - Escritor americano  
 
"Trate bem a terra. Ela não foi doada à você pelos seus pais. Ela foi emprestada 
à você pelos seus filhos".  
Provérbio antigo do Quênia  
 
"O pessimista queixa-se do vento. O otimista espera que ele mude.  
O realista ajusta as velas".  
Willian George Ward (1812-1992) - Teólogo inglês  
 
"Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas".  
Thomas Cray (1716-1771) - Teólogo inglês  
 
"Vocês adultos, dizem para nós crianças, não brigarmos, não destruírmos, para 
dividir... Porque vocês então não fazem a mesma coisa?  
Se vocês não sabem como cuidar da natureza, por favor, não a destruam".  
Partes do discurso de uma das jovens canadenses que vieram ao Brasil para 
participar da Eco 92 (11 de junho de 1992)  
 
"Hay que endurecer-se. Pero sin perder la ternura jamás".  
Che Guevara  
 
"Orçamento é uma conta que o governo faz para saber aonde vai investir o 
dinheiro que já gastou".  
Boris Casoy - Jornalista  
 
"O brasileiro não tem medo do fim do mundo. Tem medo é do amanhã".  
Jean Delumeau - historiador francês  
 
"Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume".  
Willian Shakespeare - Dramaturgo inglês (Julieta em "Romeu e Julieta")  
 
"O povo na rua é minha verdadeira estátua. A outra, de cimento armado, não me 
interessa, porque passarinho faz cocô na cabeça".  
Ulisses Guimarães  
 
"As dificuldades, como as montanhas, aplainam-se quando avançamos por elas".  
Émile Zola (1840-1902) - Escritor francês  



 
UMA PEQUENA HISTÓRIA (QUASE UMA FRASE...):  
"Conta-se que certo escritor uma vez, estava caminhando numa praia deserta, 
quando avistou à distância, um homem recolhendo algo das areias e jogando no 
mar.  
Curioso, aproximou-se para ver do que se tratava.  
O homem avistado recolhia estrelas do mar, que as águas haviam arremessado na 
areia da praia, e as devolvia ao mar.  
O escritor perplexo ao ver aquilo, disse ao homem: Mas o que você está fazendo? 
São muitas estrelas... e essa praia é enorme!  
O homem sorrindo, abaixou-se, pegou mais uma estrela e mostrando-a para o 
escritor, disse:  
Pode ser... mas para essa aqui, eu fiz a diferença - e devolveu novamente a 
estrela ao mar.  
O escritor passou a noite, pensando no que o homem na praia, havia dito.  
 
No dia seguinte, o escritor acordou bem cedo, e foi sorrindo pegar estrelas..."  
 
Autor desconhecido  
 
 
"As pessoas bem sucedidas nada mais são do que gente que desenvolveu o poder de 
acreditar em si mesmas e naquilo que realiza. Jamais se desvalorize".(David J. 
Schwartz) 
 
"O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte". (Friedrich 
Nietzsche) 
 
"O homem nasce para viver, e não para se preparar para viver". (Boris Pasternak) 
 
"O homem não é a criatura das circunstâncias; as circunstâncias é que são 
criaturas do homem". (Benjamin Disraeli) 
 
"Nada pode resistir à vontade humana que empenhará até sua existência no 
objetivo declarado". (Benjamin Disraeli) 
 
"No que diz respeito a todos os atos de iniciativa e criação, há uma verdade 
elementar - assim que a pessoa se engaja definitivamente, a Providência também 
entra em ação". (Johann Wolfgang Von Goethe) 
 
"É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado". (Anthony Robbins) 
 
"Não conheço fato mais encorajador que a inquestionável capacidade do homem para 
elevar sua vida através de um esforço consciente". (Henry David Thoreau) 
 
"Não me desencorajo, porque cada tentativa errada descartada é outro passo à 
frente". (Thomas Edison) 
 
"Ou nós encontramos um caminho, ou abrimos um". (Aníbal) "Encontrei meu herói: 
sou eu"! (George Sheehan) 
 
"Não deixaremos de explorar e, ao término da nossa exploração deveremos chegar 
ao ponto de partida e conhecer esse lugar pela primeira vez". (T. S. Eliot) 
 
"O homem comum está envolto na essência heróica que rege o mundo". (Sam Walter 
Foss) 
 



"Uma vida não questionada não merece ser vivida". (Platão) 
 
"Eu nunca viajo sem o meu diário. A gente precisa sempre ter algo de sensacional 
para ler no trem". (Oscar Wilde) 
 
"Venham até a borda, ele disse. Eles disseram: Nós temos medo. Venham até a 
borda, ele insistiu. Eles foram. Ele os empurrou... E eles voaram." (Guillaume 
Apollinaire) 
 
"A melhor maneira de sair é sair sempre completamente". (Robert Frost)  
 
"De nada adianta deixar um dragão vivo fora das suas cogitações, se você vive 
perto dele". (J. R. R. Tolkien) 
 
"A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo". (Friedrich Nietzsche) 
 
"Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer". (Eleanor 
Roosevelt) 
 
"Nossas aspirações são nossas possibilidades." (Robert Browning)  
 
"Quando sou, por assim dizer, absolutamente eu mesmo - completamente só e de bom 
humor; é nessas ocasiões que minhas idéias fluem melhor e mais abundantemente". 
(Wolfgang Amadeus Mozart) 
 
"Em suma, no fundo dos nossos corações sabemos que a liberdade é o reverso do 
medo". (Marilyn Ferguson) 
 
"O indivíduo realmente criativo está sempre pronto a abandonar as velhas 
classificações e a reconhecer que a vida, sobretudo a sua própria vida - 
absolutamente única - é rica de novas possibilidades". (Frank Barron) "Heureca! 
Encontrei"! (Arquimedes) 
 
"Nada de grande se cria de repente". (Epiteto) "A fé é a opção da mais nobre 
alternativa". (Dean Inge) 
 
"Minha alma não é covarde". (Emily Brontê) 
 
"Comece tudo o que você possa fazer ou sonha poder. A ousadia tem dentro de si 
genialidade, poder e magia". (Goethe) 
 
"O importante é isto: Estar pronto para, a qualquer momento, sacrificar o que 
somos pelo que podemos vir a ser". (Charles Du Bois) 
 
"A vida merece algo além do aumento da sua velocidade". (Mahatma Gandhi) 
 
"Deve haver na vida alguma coisa além de tudo possuir". (Maurice Sendak) 
 
"A expressão - Siga em frente! - tem solucionado e sempre solucionará os 
problemas da humanidade". (Calvin Coolidge) 
 
"Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está 
vivo, não terminou". (Richard Bach) 
 
"Se alguém avança confiantemente na direção dos seus sonhos... via de regra 
obterá um sucesso inesperado". (Henry David Thoreau) 
 



"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se 
a ele". (Buda) 
 
"O trabalho deve proporcionar uma oportunidade de crescimento espiritual e 
pessoal, assim como financeiro. Se não o fizer, estamos perdendo muito tempo". 
(James Autry) 
 
"Eu nunca pensei em ser vitoriosa. Fiz apenas aquilo que vinha ao meu encontro - 
aquilo que me dava o maior prazer". (Eleanor Roosevelt) 
 
"O seu trabalho na vida é o que constitui o seu mais importante atrativo". 
(Pablo Picasso) 
 
"Sem nenhuma forma fantasiosa e intencional de se enganar, a expressão de si 
mesmo, tal como você é, constitui a coisa mais importante". (Shunryu Suzuki) 
 
"Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu embriagado de 
harmonia". (William Shakespeare) 
 
"Lutar pelo amor é bom, mas alcança-lo sem luta é melhor". (William Shakespeare) 
 
"Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor". 
(Madre Teresa) 
 
"Há uma paixão na busca de algo profundamente enraizado na alma humana". 
(Charles Dickens) 
 
"O amor é o nosso estado natural quando não optamos pela dor, pelo medo ou pela 
culpa". (Willis Harman e Howard Rheingold) 
 
"Como se tornar uma esposa melhor? Tentando não fazer do marido um esposo 
melhor". (Gurumayi Chidvilasananda) 
 
"Você é o seu próprio amigo e o seu próprio inimigo". (Bhagavad Gita) 
 
"Você adquire força, coragem e confiança através de toda a experiência em que 
você realmente pára e encara o medo de frente... Você tem de fazer coisas que 
não pode fazer". (Eleanor Roosevelt) 
 
"Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se". (Soren 
Kierkegaard) 
 
"Todas as maravilhas que você precisa estão dentro de você". (Sir Thomas Browne) 
 
"O sucesso depende de coragem, de perseverança e, sobretudo, da vontade de ser 
quem você é, por mais estranho que isso possa parecer... Então, você estará em 
condições de dizer: Encontrei o meu herói - que sou eu"! (George Sheehan) 
 
"Pensando em conseguir de uma só vez todos os ovos de ouro que a galinha poderia 
lhe dar, ele a matou e a abriu apenas para descobrir que não havia nada dentro 
dela". (Esopo) 
 
"Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única 
segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de 
competência". (Henry Ford) 
 



"O que existe além de nós ou o que se estende diante de nós é mínimo quando 
comparado ao que temos dentro de nós". (Ralph Waldo Emerson) 
 
"O caráter é o que você sabe que é, e não o que os outros acham de você". (Marva 
Collins e Civis Tamarkin) 
 
"O nosso maior empreendimento é a nossa vida diária". (John Cage) 
 
"Só existe uma jornada: caminhar para dentro de si mesmo". (Rainer Maria Rilke) 
 
"Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida; o 
outro a construir uma vida". (Sandra Carey) 
 
"Não rejeite as coisas celestiais, não negligencie as coisas humanas, e você 
estará próximo de chegar à Verdade". (Chuang-tsu) 
 
"Não é herói aquele que destrói uma armada poderosa. O verdadeiro herói é aquele 
que cruza o oceano da mente e dos sentidos". (Yogue Vasishtha) 
 
"Uma pessoa sábia está aberta a tudo o que vem ao seu encontro: tanto faz se 
parece ser bom ou mau, ela o enfrenta. Quando você se torna o senhor da sua 
mente, nada, em si, é bom ou mau. Tudo o que acontece faz parte do seu destino". 
(Gurumayi Chidvilasananda) 
 
"Nunca aceite seus medos como conselheiros". (Gen. George Patton) 
 
"A vida é uma aventura ousada ou nada". (Hellen Keller) 
 
"O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário". 
(Sêneca) 
 
"O segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar 
que usem você. Se fizer isso, estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a 
vida que controla você". (Anthony Robbins) 
 
"Se você se aflige com qualquer coisa externa, o sofrimento não é causado pela 
coisa em si, mas por sua própria avaliação a respeito; e isso você tem o poder 
de revogar a qualquer momento". (Marco Aurélio) 
 
"Os homens, tanto quanto as mulheres, são com muito mais freqüência levados pelo 
coração do que pela compreensão". (Lorde Chesterfield)  
 
"Não são os eventos externos em nossas vidas que nos moldam, mas sim as 
convicções sobre o que esses eventos significam". (Anthony Robbins) 
 
"As drogas nem sempre são necessárias, MAS a convicção na recuperação sempre é". 
(Norman Cousins) 
 
"Só na imaginação dos homens é que cada verdade encontra uma existência efetiva 
e inegável. A imaginação, não a invenção, é a suprema mestra da arte, tanto 
quanto da vida". (Joseph Conrad) 
 
"Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos 
pensamentos, fazemos o nosso mundo". (Buda) 
 
"As coisas não mudam; nós é que mudamos". (Henry David Thoreau)  
 



"Devemos adotar a convicção de que podemos mudar de um momento para o outro". 
(Anthony Robbins) 
 
"Não é suficiente ter uma boa mente: o principal é usá-la bem". (René Descartes) 
 
"Não há nada que o treinamento não possa fazer. Nada está além de seu alcance. 
Pode transformar a moral ruim em boa; pode destruir maus princípios e recriar os 
bons; pode elevar homens a anjos". (Mark Twain) "São puras todas as emoções que 
aglutinam e elevam você; é impura a emoção que pega apenas uma parte do seu ser, 
e assim o distorce". (Rainer Maria Rilke) 
 
"Conhecemos muito, sentimos pouco. Ou pelo menos sentimos bem pouco das emoções 
criativas de que uma boa vida deriva". (Bertrand Russel) 
 
"Assim como o armeiro apara e deixa a flecha reta, o mestre orienta seus 
pensamentos desgarrados". (Buda) 
 
"Experiência não é o que acontece com um homem; é o que um homem faz com o que 
lhe acontece". (Aldous Huxley) 
 
"Cada momento grandioso nos anais do mundo é o triunfo de algum entusiasmo". 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
"Comecei a compreender que pensar é nada mais que o processo de fazer e 
responder perguntas... Portanto, se queremos mudar a qualidade de nossas vidas, 
devemos mudar nossas perguntas habituais". (Anthony Robbins) 
 
"Alguns homens vêem as coisas como são, e dizem: Por quê? Eu sonho com as coisas 
que nunca foram e digo: Por que não"? (George Bernard Shaw) 
 
"A palavra certa é um agente poderoso. Sempre que encontramos uma dessas 
palavras intensamente certas... o efeito resultante é físico e espiritual, além 
de imediato". (Mark Twain) 
 
"As palavras formam os fios com os quais tecemos nossas experiências". (Aldous 
Huxley) 
 
"Sem conhecer a força das palavras é impossível conhecer os homens". (Confúcio) 
 
"Não pode haver transformação das trevas em luz, e da apatia em movimento sem 
emoção". (Carl Jung) 
 
"Nada acontece a menos que sonhemos antes". (Carl Sandburg) 
 
"Suba alto; Suba longe. Seu objetivo é o céu; Seu alvo, as estrelas". (Inscrição 
no Williams College) 
 
"Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso 
amanhã". (Victor Hugo) 
 
"Onde não há visão, as pessoas perecem..." (Provérbios, 29:18) "O hábito é o 
melhor dos servos, ou o pior dos amos". (Nathaniel Emmons) 
 
"Os homens são sábios não na proporção de sua experiência, mas sim de sua 
capacidade para a experiência". (George Bernard Shaw) 
 
"Elimine a causa e o efeito cessa". (Miguel de Cervantes) 



 
 
 
  
       Ilustração de Léa Waider, 1998 Um corpo sem inteligência não ama. Um  
      corpo sem saúde não desfruta do amor. Um gênio sem amor não tem saúde  
      espiritual. Diante disso tudo, devemos a cada instante procurar a  
      companhia das três virtudes, mesmo que alcancemos uma a uma. (Paulo  
      Baleki)  
       O inferno é perder a capacidade de amar. (Lea Waider)   
       Somente quem passa pelo gelo da dor chega à inocência do amor. (Chiara  
      Lubich)  
       Os gestos de amor são humildes. ( E. Clemente)  
       Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala. (Pascal)  
       Ninguém vale nada enquanto não foi amado. (Tennessee Williams) 
 
       Quem não quer bem a si mesmo não há de querer bem aos outros. (A Kner)  
       Uma vida sem amor é como árvores sem flores e sem frutos. E um amor sem  
      beleza é como flores sem perfume. Vida, amor, beleza: eis a minha  
      trindade. (Gibran, Temporais)  
       O fundo de uma agulha é bastante espaçoso para dois enamorados; mas o  
      mundo todo é pequeno para dois inimigos. (Solomon Ibn Gabirol)  
       Quando um solteiro se apaixona, acaba em casamento; quando um homem  
      casado se apaixona, acaba em divórcio.   
       Gostamos de alguém porque; amamos alguém apesar de. (Henri de  
      Montherland)  
       O primeiro amor é um pouco de loucura e muita curiosidade. (George  
      Bernard Shaw)  
       Amamos geralmente as mulheres belas por inclinação; as feias por  
      interesse; as boas, por raciocínio. (Amelot de la Houssaye)  
       O amor pode fazer um cão ladrar em versos. (John Fletcher) 
 
        Na raiz de quase todas as misérias materiais e, sobretudo, morais, está  
      uma falta de amor, uma fome de afeição que não foi satisfeita. (Georges  
      Arnold)   
       Amor à primeira vista é possível; mas é sempre bom limpar os óculos e ter  
      um segundo olhar.  
       O amor é um sórdido embuste pelo qual a natureza nos leva a continuar a  
      espécie. (W. Somerser Maugham)  
       O amor é o único jogo no qual dois podem jogar e ambos ganharem. (Erma  
      Freesman)  
       Assim que se olharam, amaram-se; assim que se amaram, suspiraram; assim  
      que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo; assim que descobriram  
      o motivo, procuraram o remédio. (Shakespeare)  
 
        A paixão das mulheres é mais ardente que a nossa. Vai, portanto, não  
      hesites. Procura conquistar todas as mulheres. Em mil, haverá talvez uma  
      para te resistir. E quer cedam, quer resistam, todas gostam de ser  
      cortejadas. Mesmo se fores derrotado, a derrota será sem perigo. Mas por  
      que serias repelido, já que toda volúpia nova parece mais gostosa e somos  
      mais seduzidos por aquilo que não nos pertence? A colheita é sempre mais  
      abundante no campo alheiro, e o rebanho do vizinho tem as tetas mais  
      grossas. (Ovídio, A Arte de Amar)  
       Adormeci, pensando nele. E vi-o logo em seguida. Ah! Se tivesse sabido  
      que era um sonho, nunca teria acordado (Ono No Komachi)  
       A única diferença entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho  
      dura um pouco mais. (Oscar Wilde)  



       Senhores, faço uma aposta / de que ninguém desmente; / Em geral a gente  
      gosta / de quem não gosta da gente.  
       O amor sendo cego, os enamorados não podem ver as loucuras que cometem.  
      (Shakespeare, O Mercador de Veneza) 
 
        No fundo de cada alma há tesouros escondidos que somente o amor permite  
      descobrir (E. Rod)   
       A gente tem o costume de querer tirar da cabeça aquilo que está no  
      coração.  
       O amor só existe no coração de quem ama.  
       A distância entre a amizade e o amor pode ser a distância de um beijo.  
       O amor é como a gota de mercúrio, é preciso manter a mão aberta para  
      retê-lo. Se a fecharmos, ele escapa.  
       Amar é mais que fazer amor.  
        
 
 Por que o amor adormece?  
 O amor é uma flor delicada, mas é preciso ter a coragem de ir colhê-la à beira  
de um precipício. (Sthendal)  
 Como são sábios aqueles que se entregam às loucuras do amor! (Joshua Cooke)  
 Quem não ama demais não ama o bastante (Bussy Rabutin)  
 A sua primeira paixão, a mulher ama seu amante; em todas as outras ela só ama o  
amor (Byron, Don Juan)  
 Não há amor sem coragem e não há coragem sem amor. (Rollo May)  
 Amor: uma perigosa doença mental (Platão)  
    
 
 
         
         Se quem ama adivinhasse o mal que o ciúme faz, não daria falso um  
      passo, nem pra frente e nem pra trás. (provérbio brasileiro)     
        Erram tanto o que suspeita demais quanto o que demais confia. (Diderot)   
         
        O ciúme é o meio-termo entre o amor e o ódio. (Commerson)     
        No banquete do amor, o ciúme é o saleiro, que ao querer verdadeiro  
      empresta vivo sabor. Advirta-se porém ser erro temperar em demasia. O  
      ciúme, por ser só sal um retrato, se posto demais no prato, não tempera,  
      antes maltrata. (Tirso de Molina)     
       O ciúme traduz o sentimento de propriedade, ao passo que a inveja mostra  
      o instinto de roubo.     
       Nenhum amor feneceu em razão do ciúme, pois ele e que faz é juntar um  
      fogo a outro fogo. (Fernandes de Leon)     
       O ciúme manifestado pelo homem quase sempre é infundado e sempre inflama  
      a mulher; o ciúme mostrado pela mulher quase sempre é procedente e jamais  
      inflama o homem. (Severo Catalina)     
        O orgulho tem esquisitices como qualquer outra paixão. Temos vergonha de  
      confessar que sentimos ciúmes mas nos vangloriamos de havermos tido e de  
      sermos capazes de tê-lo. (La Rochefoucauld)     
           
 
        Que vida de inferno é a vida do ciumento! Antes não amar do que amar  
      desse modo.   (Mantegazza).     
        Ciúmes é medo disfarçado em amor.     
        Para que um bom relacionamento continuar e seja agradável, é preciso não  
      apenas suspeitar prudentemente como ocultar discretamente a suspeita.      
      ( Stendhal)     
        As grandes paixões, aquelas que chegam de repente, sempre trazem consigo  



      as suspeitas. (Cervantes)     
        Deuses imortais! Rogo por mim e por ninguém mais. Que jamais cresça em  
      meu peito um coração que confie num juramento ou numa afeição.  
      (Shakespeare)     
        É o ciúme turbador da tranqüila paz amorosa! Ele é punhal que mata a  
      mais firme das esperanças! (Cervantes)     
       Os ciumentos sempre olham para tudo com óculos de aumento, os quais  
      engrandecem as coisas pequenas, agigantam os anões e fazem com que as  
      suspeitas pareçam verdades. (Cervantes)     
        Essa enfermidade a que os amantes chamam de ciúme e a que melhor  
      chamariam desespero raivoso tem por componentes a inveja e o menosprezo.  
      Quando tal enfermidade domina a alma enamorada, não existe ponderação que  
      a sossegue nem remédio que a possa curar. (Cervantes)     
           
         
        Um acesso de ciúme pode levar um homem a cometer ações tão indignas,  
      que, uma vez passada a vertigem da suspeita, ele se encontre grandemente  
      envergonhado. (Massillon)     
        Nenhum estado de ânimo desgoverna tanto o viver do homem quanto o ciúme,  
      posto ser ele flecha envenenada que se crava, simultaneamente, no coração  
      do amante e no orgulho do homem. (Massillon)     
        De todas as enfermidades que acometem o espírito, o ciúme é aquela a  
      qual tudo serve de alimento e nada serve de remédio. (Montaigne)     
        Aumentam sempre aquelas suspeitas que levam ao ciúme; e uma vez  
      averiguadas as suspeitas, sempre diminui o amor que as motivou. (Lope de  
      Veja)     
        O ciúme, o receio de deixar, o medo de ser deixado são as dores  
      inseparáveis do declínio do amor. (La Rochefoucauld)     
        Não pode florescer ternura onde vicejar ciúme. (Antonio de Castillá)     
        O ciúme é odioso quando proveniente de alguém que nos desagrada, mas  
      pode até ser agradável quando demonstra as inquietudes de um enamorado que  
      nos cativou e que assim mostra seu apreço. Quanto mais zelo patentear,  
      mais amor nos merece. (Molière)     
           
         
        O que torna tão aguda a dor provocada pelo ciúme é que a vaidade não  
      pode ajudar a suportá-lo. (Stendhal)     
        O ciúme jamais está isento de uma ponta de inveja; freqüentemente essas  
      duas paixões estão confundidas. (La Bruyère)     
           
        O ciúme da mulher ordinariamente nasce do despeito, enquanto o do homem  
      é filho do egoísmo. (Severo Catalina)     
        O ciumento acaba sempre encontrando mais do que procura. (Mme. Scudéry)   
         
        O ciúme é mistura explosiva de amor, ódio, avareza e orgulho. (Alfonso  
      Karr)     
       Da raivosa paixão que resulta do ciúme, só os ciumentos podem falar  
      adequadamente. E será que mesmo os que a padecem são capazes de  
      explicá-la? Como a devem rotular: loucura furiosa? Inferno confuso?  
      Verdugo do coração? (Quevedo)     
       O ciumento que se encoleriza ante a suspeita de não ser amado é um  
      tirano. Se te arriscas a vir a ser um mau em razão de um prazer, renuncia  
      a esse prazer; se te arriscas a ser um tirano em razão de um amor,  
      renuncia a esse amor. (Silvio Pellico)     
        
 
    O amor é forte como a morte; o ciúme é cruel como o túmulo. (Salomão)     



        
       O ciumento sempre espiona, sempre duvida, sempre sofre; indaga do  
      passado, do presente, do futuro; nas carícias busca a mentira; no beijo  
      procura a indiferença; no amor teme a hipocrisia. (Mantegazza)      
       O destino tem ciúme da nossa felicidade e deixa que os espinhos durem  
      mais do que as rosas. (Racon)      
       Procura responder com atos e procedimentos à suspeita que houver contra  
      ti. (Joaquim Setanti)      
       As palavras ditas sem reflexão, inspiradas pela cólera, não deitam raízes  
      em parte alguma; porém quando sugeridas pelo ciúme alastram-se quais  
      plantas parasitas, crescem e deitam ramagem sobre a árvore que é o  
      coração, ensombrecendo-o (Schiller)      
             
         
       O ciúme é indicio de baixeza moral: aquele que desconfia merece que  
      ninguém lhe dê confiança, pois o homem avalia o proceder alheio pelo seu.  
      (Demófilo)      
       A suspeita é conselheira dos prudentes e dos discretos. (Calderón de la  
      Barca)      
       Vale mais romper de uma vez do que alimentar permanente suspeita. (Julio  
      Cesar)      
       O relacionamento entre pessoas é mantido menos pela confiança recíproca  
      do que pela recíproca suspeita. (Napoleão)      
       A suspeita e o ciúme são como venenos empregados na medicina: se pouco,  
      salva; se muito, mata. (Antonio Perez)      
       A desconfiança é o farol que guia o prudente. (Shakespeare)      
       Se o ciúme é sinal de amor, como querem alguns, é o mesmo que a febre no  
      enfermo. Ela é sinal de que ele vive, porém uma vida enfermiça,  
      maldisposta. (Cervantes)      
       Antes de manifestar ciúme que pode tornar a todos infelizes, que cada um  
      se examine a ver se não está em falta com o outro. (Santa Teresa)      
           
             
       Enquanto houver suspeita amorosa, o amor aumenta; quando há razões que  
      fundamentam a suspeita, o amor é expulso. (Lope de Vega)      
       É próprio da condição do ciumento enxergar como sendo maiores e mais  
      valiosas, aos olhos da amada, as qualidades do seu rival. (Cervantes)      
       O amor bem-educado costuma deixar seu lugar para o ciúme, quando este se  
      apresenta. (Lope de Vega)      
       Da vida, o amor é o mel, do amor o ciúme é o fel. (provérbio brasileiro)   
          
       Ciúmes são tempestades de suposições e de suspeitas, levantadas pelas  
      mesmas paixões que supõe defender. (Soror Maria de Agreda)      
       Se é que do amor os ciúmes são filhos segundo é fama; eles aumentam deste  
      amor a chama, a glória, o brilho. (Cervantes)      
       Os amantes que confiam no ciúme para preservar o seu amor, ou são  
      demasiado ingênuos ou são por demais confiados. (Cervantes)      
       Os ciúmes morrem apenas quando matam.      
       Para certas mulheres altivas e donas de si, o ciúme do homem amado pode  
      se apresentar como maneira especial de mostrar o valor que essas mulheres  
      possuem. (Stendhal)      
           
             
       O ciúme infinito, às vezes acorda a curiosidade que está dormindo.  
      (Provérbio brasileiro)      
       O ciúme é o pior dos monstros criados pela imaginação. (Calderón)      
       Quem um pouco de ciúme não mostra se arrisca a perder o que ama.  



      (Provérbio argentino)      
       Não tem ciúme só quem ama, mas também quem deseja amar. (Provérbio  
      mexicano)      
       Para o ciumento, é verdade a mentira que ele vê. (Calderón )      
       Amor sem pitada de ciúme nem é grande nem verdadeiro. (Carbonell)      
       O ciúme tem o seu cabimento: é a pimenta do amor. (Paula Nei)      
       O ciúme da mulher, de quem se espera amor, é uma revelação agradável,  
      ainda mesmo que valha pouco para a felicidade do coração (Camilo Castelo  
      Branco)      
              
       Quem ama não controla e quem controla não ama.   
 
 
 Se queres prolongar o amor não permitas que a desconfiança te domine em  
      relação à pessoa amada. (Ovídio)    
          
       O ciúme, que parece ter por objeto apenas a pessoa que amamos, prova que  
      na verdade que  amamos só a nós mesmos. (Corneille)    
          
        As mulheres não bonitas estão sempre ciumentas dos seus maridos; as  
      bonitas nunca! Não têm tempo. Estão sempre ocupadas com o ciúme em relação  
      aos maridos das outras mulheres. (Oscar Wilde)    
       O ciúme é o maior de todos os males e o que menos compaixão desperta nas  
      pessoas que o causam. (La Rochefoucauld)    
       As mulheres não gostam do ciúme do homem que não amam, porém lhes  
      desagrada bastante que o homem amado não demonstre algum ciúme. (Ninon de  
      Lenclos)    
       O ciumento passa a vida tentando descobrir o segredo que irá destruir a  
      sua felicidade. ( Oxenstien)    
       Ciúme é falta de estima pela pessoa amada. (Bunin)    
       São sempre desatinadas as vinganças por ciúme. (Cervantes)    
       O ciúme é uma das enfermidades psicológicas mais congênitas. Quando se  
      nasce com ela, a cura é difícil. Ela envenena as alegrias mais gratas da  
      vida, derrama fel em cada gota de água, em cada bocado de pão.  
      (Mantegazza)    
          
         
       Para aquela que é objeto do ciúme, ele passa a ser considerado como  
      desconfiança injuriosa e, por isso, uma autorização a enganar o ciumento.  
      (Marcel Proust)    
       Os ciumentos não precisam de motivo para ter ciúme. São ciumentos porque  
      são. O ciúme é um monstro que a si mesmo se gera e de si mesmo nasce.  
      (Shakespeare)    
       O ciúme é uma constrangida homenagem que a inferioridade presta ao  
      mérito. (Mme Puisieux)    
       Não deveríamos ser ciumentos nem quando houvesse motivo para o ser.  
      Somente quem evita provocar ciúme é digno de o merecer. (La Rochefoucauld)  
         
       Meu Senhor, livrai-me do ciúme! É um monstro de olhos verdes, que  
      escarnece do próprio pasto que o alimenta. Quão felizardo é o enganado  
      que, cônscio de o ser, não ama a sua infiel! Mas que torturas infernais  
      padece o homem que, amando, duvida, e, suspeitando, adora. (Shakespeare)    
 
       Cada mulher sente ciúme de todas as outras mulheres porque atrás delas  
      correm, se não seu marido, os demais homens, todos os quais, então, se lhe  
      tornam infiéis. (Jean Paul)    
       O ciúme nasce sempre com o amor, mas nem sempre morre com ele. (La  



      Rochefoucauld)    
         
         
 
           
       Dizeis ser possível sentir ciúmes sem ter jamais amado? Sim, é possível,  
      pois existem ciúmes de tão ruim origem que são como abortados filhos do  
      mais cruel rancor. (Calderón)     
       É coisa mais que provada não haver ciúme sem loucura. &#8211; E também 
sem  
      amor, meu senhor, isso se pode igualmente afirmar. &#8211; Ora ciúme é 
ódio, e  
      de ódio, sempre, o amor está vazio. (Cervantes)     
       Tanto sofre o ciumento que sente alegria quando morre antes do que o ser  
      amado objeto do seu ciúme. (Campoamor)     
       Se a mulher se irrita com o homem ciumento, muitas vezes isso sucede  
      porque ela não se decide sobre se tal ciúme é homenagem ao seu amor ou  
      ofensa à sua virtude. (Stendhal)     
       O ciúme faz com que o ciumento veja sombras, fantasmas, com voz, com  
      físico, com vida. Mas são visões , não mais; eis que o ciúme também pode  
      transformar lágrimas em cristais. ( Calderón)     
       Ciúmes é um sentimento que vem embrulhado em medo.     
 
 
Michel Eyquem de Montaigne ( filósofo francês - 1533-1592) 
      Não há nada melhor do que despertar o prazer e o amor pelo estudo, caso  
      contrário só se formam bons carregadores de livros.  
      Não se torna necessário ligar o saber à alma, é preciso incorporá-lo à  
      alma.  
      Ninguém está livre de dizer tolices. O imperdoável é dizê-las de modo  
      solene.  
      Nosso maior prazer neste mundo são os pensamentos agradáveis e a grande  
      arte da vida consiste em tê-los no maior número possível.  
      Nunca houve, no mundo, duas opiniões exatamente iguais, nem dois fios de  
      cabelo, nem dois grãos: a mais universal das qualidades é a diversidade.  
      O caminho da salvação está na dúvida, não na fé.  
      O casamento é como uma gaiola: vemos os pássaros do lado de fora  
      desesperados para entrar e os do lado de dentro desesperados para sair.  
      O homem é certamente um louco varrido: não pode fazer um verme e,  
      entretanto, faz deuses às dúzias.  
      O homem que teme sofrer já está sofrendo pelo que teme.  
      O que ensina os homens a morrer poderia ensiná-los a viver.  
      O que estiveres realizando para os outros é, justamente, o que estás  
      realizando por ti mesmo.  
      O sinal mais claro da sabedoria é um contínuo bom humor.  
      O sinal mais seguro da sabedoria é a constante serenidade.  
      O único casamento capaz de durar para sempre é aquele entre uma mulher  
      cega e um homem surdo.  
      Os homens tendem a acreditar sobretudo naquilo que menos compreendem.  
      Os livros são a melhor munição que encontrei nesta viagem humana.  
      Pode afirmar-se com certa segurança que existe uma ignorância abecedária,  
      que precede a ciência e outra ignorância doutoral que segue a ciência.  
      Quando faço brincadeiras com meu gato, pergunto-me se ele não se diverte  
      mais comigo do que eu com ele.  
      Quando me fosse possível tornar-me temido, preferiria fazer-me amar.  
      Quantas coisas, que ontem eram artigos de fé, são hoje meras fábulas.  
      Quem não vive de modo algum para os outros também não chega a viver para  



      si próprio.  
      Saber de cor não é saber: é reter na memória o que nos deram para guardar.  
 
      Solidão: instante de plenitude!  
      Tenho mais empenho em forjar minha alma do que em mobiliá-la.  
      Toda a sabedoria e todos os discursos do mundo resumem-se neste ponto:  
      ensinar-nos a não temer a morte.  
      Tomemos cuidado para que a velhice não nos enrugue mais o espírito do que  
      o rosto.  
      Um homem não é tão ferido pelo que acontece como pela sua opinião sobre o  
      que acontece.  
 
Josué Montello (DADOS DO AUTOR) 
      A morte não é a tortura final; é a grande anistia.  
      A obra de todo grande poeta é sempre um mistério que julgamos decifrar a  
      cada leitura.  
      As memórias nada mais são do que aquilo que nos restou de nossos  
      esquecimentos.  
      Neste mundo de aparências, o aparente tem a força da verdade pacífica,  
      sobretudo quando se reconhece naquilo que se vê a imanência da realidade  
      objetiva.  
      O estivador de ódio é também um penitente.  
      O mesmo fato colhido em suas testemunhas nunca é o mesmo na variedade de  
      suas versões. A verdade, no caso, em vez de ser uma, é múltipla.  
      O público é mais do que um conjunto de pessoas que se debruçam sobre  
      nossos livros. É a comunhão de espíritos afins, a assembléia de  
      companheiros invisíveis para os quais o escritor existe como a expressão e  
      a sensibilidade de todos eles.  
      O que caracteriza a utopia é constituir uma aspiração que ultrapassa o  
      indivíduo que a formulou e o tempo imediato, para ser uma aspiração de  
      muitos e para muitos num tempo futuro.  
      Pode-se dizer, sem receio de erro, que a utopia é consubstancial à  
      condição humana. Ninguém realiza sem sonhar.  
      Por vezes entre a vida que se vive e a arte que se realiza há uma  
      interinfluência tão evidente que uma se ajusta à outra, como a espada à  
      bainha.  
 
Fernanda Montenegro ( atriz carioca ) 
      A arte de representar não nasce e morre dentro dos limites de um país. Por  
      isso que todos nós nos influenciamos e, embora de comportamentos cênicos  
      distintos, todos nós, atores, nos interdependemos.  
      A mulher é mais instintiva e mais lúcida do que o homem na sua  
      inteligência. Mas isso não lhe garante nenhuma superioridade nessa  
      matéria.  
      Acho estranho ter um contrato sem estar atuando. Chega uma hora em que se  
      tem de pagar esse tributo, fazendo um trabalho em que não se acredita.  
      Com 50 anos de vida pública, este é novamente o ano 1 da minha vida.  
      Como artista fiz a minha participação política dentro do meu ofício, fora  
      de filiação partidária, pois compreendo que o palco é, definitivamente, o  
      espaço mais livre que o homem jamais criou.  
      Investir em cultura não é uma caridade: é uma parceria que ajuda a  
      projetar o Brasil internacionalmente.  
      Não conheço nada mais instigante do que o par.  
      Nossa deformação cultural nos faz pensar que cabe a um segmento da  
      sociedade levar cultura a outro. Nós temos é que buscar a cultura no povo,  
      dando condições para que ela brote.  
      Nosso ofício, falo de teatro, não nos deixa provas. A posteridade não nos  



      conhecerá. Quando um ator pára o ato teatral, nada fica. A não ser a  
      memória de quem o viu. E mesmo essa memória tem vida curta.  
      O ator ilustra essa verdade tão fecunda: a de que não existem fronteiras  
      entre aquilo que um homem quer ser e aquilo que é. Quanto mais estreito é  
      o limite que lhe é dado para criar sua personagem, tanto mais necessário  
      que ele tenha talento.  
      O bom é que os velhos em novelas, entre os quais eu me incluo, são ricos,  
      erotizados, charmosos e vitais. As novelas estão saturadas de juventude  
      que, muitas vezes, é forçada.  
      Penso que nosso ofício não tem a condenação bíblica do trabalho. O suor do  
      nosso rosto não é um castigo. Nosso ofício é nossa festa. É o nosso  
      sentido de vida, é o nosso prêmio.  
      Percorrendo os séculos e os espíritos, imitando o homem, o ator  
      confunde-se com outra figura absurda: o viajante. E como tal, o ator  
      esgota alguma coisa sem cessar. Ele é o viajante do tempo e, se é um  
      grande ator, torna-se o viajante das almas.  
      Pobre do país cujo governo despreza, hostiliza e fere seus artistas. 
 
 
 
   A paixão jamais combina com lógica ou com racionalidade.  
     A paixão é uma prisão paradisíaca.  
     Enamorar-se é redescobrir a si mesmo.  
     Como uma coisa tão assustadora pode ser ao mesmo tempo tão boa?  
     Apaixonar-se é abrir-se para o outro sem nenhuma garantia.  
     Nada existe de grandioso sem Paixão (Hegel) 
     Não há diferença entre um sábio e um tolo quando estão apaixonados  
        (George Bernard Shaw)    
         Quando alguém está apaixonado, começa por enganar-se a si mesmo e acaba  
        por enganar os outros. É o que o mundo chama romance. (Oscar Wilde)    
         O distanciamento é bom conselheiro. O fogo da paixão diminui e nos  
        permite aproximar mais do eu interior. (Léa Waider)    
         Paixão é uma infinidade de ilusões que serve de analgésico para a alma.  
           
         As paixões são como ventanias que enfurnam as velas dos navios,  
        fazendo-os navegar; outras vezes podem fazê-los naufragar, mas se não  
        fossem elas, não haveriam viagens nem aventuras nem novas descobertas.  
        (Voltaire)  
     Quem domina suas paixões é escravo da razão. (Cyril Connolly)     
             Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais. (Benjamim Franklin)    
              
             O apaixonado nunca é feliz; a felicidade é o preço da audácia.  
            (Lope de Vega)     
                 
             As paixões humanas, como as formas da natureza, são eternas. (León  
            Bourgeois)     
              
           As paixões fazem menos mal que o tédio, pois elas tendem a diminuir e  
          ele a aumentar. (Barbey D'aurevilly)     
            
           Se resistimos às nossas paixões, é mais pela fraqueza delas que pela  
          nossa força. (La Rochefoucauld)     
           Como são sábios os que não passam de tolos apaixonados! (Joshua  
          Cooke)      
            Paixão é pesadelo, tortura e sonho enquanto dura. Pobre de quem  
          nunca a viveu. (Martha Suplicy)     
           O homem pode se dar ao luxo de prolongar o período de apaixonamento.  



          A mulher, muito antes, tem que botar a viola no saco. (Dina Sfat)     
               
              O  homem ama naturalmente a verdade e o bem, e deles só se aparta  
            quando as paixões o arrastam e extraviam.     
              Que não seja imortal (posto que é chama) Mas que seja infinito  
            enquanto dure.(Vinícius de Moraes)     
             A duração da paixão é proporcional à resistência original da  
            mulher. (Honoré de Balzac, "The Physiology of Marriage" 1829 )     
              Há um limite para as paixões humanas quando elas provêm dos  
            sentimentos, mas não há limite para aquelas que sofrem a influência  
            da imaginação.     
              As paixões são como ventanias, que enfunam as velas dos navios.  
            Algumas vezes os submergem, mas sem elas não se pode navegar.    
              O homem ama naturalmente a verdade e o bem, e deles só se aperta  
            quando as paixões o arrastam e extraviam. 
 
 
 &#8220;No pensamento e na ação onde a vida nasce e medra, quem não tem culpas 
de  
  amor atire a primeira pedra.&#8221; José Albano 
 
  &#8220;Amigo se reconhece não na hora que te agrade, mas no dia em cinza e 
vento  
  quando ruge a tempestade.&#8221; Milton da Cruz 
  &#8220;A sabedoria vem de escutar, de falar, vem o arrependimento.&#8221; 
Provérbio  
  italiano&#8220;A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por 
aquilo  
  que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é.&#8221; Victor Hugo enviado 
por  
  Beto Serafim 
 
  &#8220;Com o espírito acontece o mesmo que com o estômago: só se pode confiar  
  naquilo que se consegue digerir.&#8221; Winston Churchill 
  &#8220;Duas coisas indicam fraqueza - calar-se quando é preciso falar, e falar  
  quando é preciso calar-se.&#8221; Provérbio persa 
  &#8220;Nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o 
caminho.&#8221; Oscar  
  Wilde enviado por Beto Serafim 
  &#8220;A coroa real não tira dor de cabeça&#8221;. George Herbert 
 
  &#8220;Chegará o dia em que talvez as máquinas pensem, porém elas nunca terão  
  sonhos.&#8221; Theodor Heuss 
  &#8220;Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parace a  
  existência.&#8221; Arthur Schopenhauer 
  &#8220;O homem não é tão ferido pelo que acontece, e sim por sua opinião sobre 
o que  
  acontece.&#8221; Montaigne 
  &#8220;O caráter dá esplendor à juventude e respeito à pele enrugada e aos 
cabelos  
  brancos.&#8221; Ralph Waldo Emerson 
  &#8220;É preciso escolher um caminho que não tenha fim, mas, ainda assim, 
caminhar  
  sempre na expectativa de encontrá-lo.&#8221; Geraldo Magela Amaral 
  &#8220;Quem não souber viver com pouco será sempre um escravo.&#8221; Horácio 
  &#8220;Nenhum homem é bom o bastante para governar os outros sem seu 
consentimento.&#8221;  



  Benjamim Franklin 
  &#8220;A estupidez é infinitamente mais fascinante do que a inteligência. A  
  inteligência tem seus limites, a estupidez não.&#8221; Claude Chabrol enviado 
por  
  Beto Serafim  
 
  &#8220;Verifica o que semeias. Toda colheita é segura. Aquilo que procuramos 
vem  
  sempre à nossa procura.&#8221; Casimiro Cunha 
 
  &#8220;Amor não cria problema, nunca censura ou reclama, trabalha e perdoa 
sempre  
  sem pedir nada a quem ama.&#8221; Targélia Barreto 
  &#8220;Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um  
  pouco.&#8221; Edmund Burke 
  &#8220;Grandes pessoas discutem idéias; pessoas médias discutem eventos; 
pequenas  
  pessoas discutem com pessoas.&#8221; Mark Twain enviado por Beto Serafim 
  &#8220;A todo viver corresponde um sofrer. &#8221; José Maria Eça de Queiroz 
enviado por  
  Beto Serafim 
  &#8220;Do atrito de duas pedras chispam faíscas; das faíscas vem o fogo; do 
fogo  
  brota a luz .&#8221; Vitor Hugo 
  &#8220;O escritor original não é aquele que não imita ninguém, mas aquele a 
quem  
  ninguém pode imitar.&#8221; Visconde de Chateaubriand enviado por Beto Serafim 
  &#8220;A consciência é a estrutura das virtudes.&#8221; Bacon 
 
 
“A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, 
ou melhor, apesar daquilo que você é.” Victor Hugo 
 
“É preciso sofrer depois de ter sofrido, e amar, e mais amar, depois de ter 
amado.” Guimarães Rosa 
 
“A amizade é um amor que nunca morre.” Mário Quintana 
 
“É uma infâmia nascer para morrer não se sabe quando nem onde.” Clarice 
Lispector 
 
“O homem de bem exige tudo de si próprio; o homem medíocre espera tudo dos 
outros.” Confúcio 
 
“É no coração do homem que reside o princípio e o fim de todas as coisas.” 
Tolstoi  
“Não Desanimes... Imita os mestres de exercícios, que, quando um aluno cai, 
manda que se levante e lute novamente.” Epiteto  
“Há quedas que provocam ascenções maiores.” William Shakespare  
“O amor sendo cego, os enamorados não podem ver as loucuras que cometem. 
William.” Shakespeare  
“Quando a paixão entre pela porta da frente a insensatez escapa pela porta dos 
fundos.” Thomas Fuller 
“Quem não ama demais não ama o bastante.” Bussy-Rabutin 
“As árvores deixam cair as folhas mortas para que venha nova vida ao hábito 
fecundo da primavera. Deixai, também, sair de vós os pensamentos inúteis, 



malévolos, imprestáveis, para que vos tenha, em breve, uma vida plena, cheia de 
saúde, paz, prosperidade.” R.W.Rine 
“Renda-se, como eu me rendi Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento...” - 
Clarice Lispector 
“E eis que de repente eles param e mudos, graves, espantados se olham nos olhos: 
é que eles sabiam que um dia iriam amar.” - Clarice Lispector 
“Ah! Dois corações que se amam são como dois corações magnéticos: o que se move 
em um faz mover o outro, pois é um só impulso que age em ambos. A vista de dois 
namorados é um espetáculo digno dos deuses.” - Goethe 
“E as horas lá se vão, loucas ou tristes... mas é tão bom, em meio às horas 
todas, pensar em ti... saber que tu existes!” - Mário Quintana 
“O nosso amor vai ser assim, eu pra você, você pra mim.” Vinicius de Moraes 
“Que é a poesia? uma ilha cercada de palavras por todos os lados.” Cassiano 
Ricardo  
“Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos mal rompe a manhã. São 
muitas, eu pouco.” Carlos Drummond de Andrade  
“Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Mas o verdadeiro 
grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes.” Gilbert Keith 
Chesterton 
“Por cima do abismo estende-se minh'alma tensa como um cabo onde me equilibro, 
malabarista de palavras.” Maiakóvski  
“... A nossa realidade é um reflexo do que fazemos e desejamos a cada dia. Os 
anos passam, acumulam a experiência, através da verdade das palavras e da 
autencidade dos gestos, transformando tudo na essência da verdadeira vida...” 
Desconhecido  
“A vida não é o que parece. Tente fazer da sua vida o que você imagina que ela 
seja." Desconhecido  
“Quando sentires que és um com Deus, sentirás que és um com todas as coisas." 
Pensamento hindu  
“Se a luz é o primeiro amor da vida, não será o amor a luz da vida? O amor é a 
única paixão que não admite nem passado nem futuro. Poetas são todos aqueles que 
amam e sentem as grandes verdades e as dizem, e a verdade das verdades é o 
amor.” Bayle  
“Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de os corrigir.” Machado de 
Assis 
“Lembre-se de que és tão bom como o que de melhor tiveres feito na vida.” Billy 
Wilder enviado por Beto Serafim 
“Há pessoas tão alegres, tão meigas, tão felizes que ao entrar numa habitação 
parece que lhe dão luz.” Worl Beecher  
“A vida não é feita só de sonhos que se realizam, mas também de realidades que 
nunca foram sonhados...” Desconhecido  
“Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a 
face neutra.” C.D. de Andrade  
“Um signo pode ser definido como toda coisa que substitui outra.” Décio 
Pignatari  
 
 
 
 &#8220;A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte.&#8221; Gandhi  
  &#8220;A verdadeira medida do tempo não é o relógio. A verdadeira medida do 
tempo se  
  chama esperança.&#8221; G. Ebling  
  &#8220;Nós não deveríamos deixar que nossos medos nos impedissem de ter nossas  
  esperanças.&#8221; John Fitzgerald Kennedy  
  &#8220;O homem que ouve a razão está perdido: ele escraviza todos aqueles  



  pensamentos não suficientemente fortes para dominá-la. &#8221; George Bernard 
Shaw 
  &#8220;O.sucesso resulta de cem pequenas coisas feitas de forma um pouco 
melhor. O  
  insucesso, de cem pequenas coisas feitas de forma um pouco pior.&#8221; Henry  
  Kissinger 
  &#8220;A confiança perdida é difícil de recuperar. Ela não cresce como as 
unhas.&#8221;  
  Johannes Brahms 
  &#8220;Tenho o desejo de realizar uma tarefa importante na vida. Mas meu 
primeiro  
  dever está em realizar humildes coisas como se fossem grandes e nobres.&#8221; 
Helen  
  Keller 
  &#8220;A Terra é o provável paraíso perdido.&#8221; Frederico García Lorca 
  &#8220;Quando a honra de um homem é inatacável, fica-lhe decente qualquer 
roupa que  
  vista. &#8221; Hamassa 
  &#8220;A esperança é o melhor sedativo para uma dor.&#8221; Adágio Popular  
  &#8220;O homem nunca pode parar de sonhar. O sonho é o alimento da alma, como 
a  
  comida é o alimento do corpo.&#8221; Paulo Coelho  
  &#8220;Nos olhos do jovem arde a chama. Nos do velho brilha a luz.&#8221; 
Victor Hugo 
  &#8220;É preciso ter esperança e tenacidade para enxergar a luz da aurora na  
  escuridão da noite.&#8221; B. Calheiros Bomfim  
  &#8220;Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os 
outros  
  foram.&#8221; Alexandre Graham Bell enviado por Beto Serafim. 
  &#8220;A preguiça e a Indecisão são traidoras... Pelo medo de arriscar, às 
vezes  
  pode-se perder bens, que se poderia conquistar se não fosse o receio de  
  tentar.&#8221; William Sheakespeare  
  &#8220;A realidade de hoje, foi o sonho de ontem; o sonho de hoje, será a 
realidade  
  de amanhã; e em todas as épocas zombou-se dos sonhadores.&#8221; Zálkind 
Piatogórsky 
  &#8220;Com teu amor, meu coração, feito em chama, em lugar de sangue, derrama 
um  
  longo rio de esplendor. &#8221; Cecília Meireles 
  &#8220;Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo...&#8221; Carlos 
Drummond de Andrade 
  &#8220;O amor é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe 
na  
  cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de 
beijar.&#8221;  
  Carlos Drummond de Andrade 
  &#8220;Há momentos na vida em que se deveria calar e deixar que o silêncio 
falasse  
  ao coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa e há emoções que  
  as palavras não sabem traduzir.&#8221; Desconhecido 
  &#8220;O primeiro beijo eu te darei... o dia que você disser que ficará a meu  
  lado... e que nunca mais me deixará... "A verdade está dentro de nós. Não  
  surge das coisas externas, mesmo que assim acreditemos. Há um centro interno  
  onde a verdade habita em sua plenitude.&#8221; Buda  
  &#8220;Entre as diversas formas de mendicância, a mais humilhante é a do amor  
  implorado.&#8221; Carlos Drummond de Andrade 



  &#8220;O encanto da vida depende unicamente das boas amizades que 
cultivamos.&#8221; Malba  
  Taham 
  &#8220;Dois horizontes fecham nossa vida: Um horizonte &#8211; a saudade do 
que não há de  
  voltar; Outro horizonte &#8211; a esperança dos tempos que hão de 
chegar.&#8221; Machado  
  de Assis 
  &#8220;É preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de grande no 
pequeno.&#8221;  
  Gaston Bachelard 
  &#8220;É preciso viver o sonho e a certeza de que tudo vai mudar. É necessário 
abrir  
  os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde o desejo não  
  precisa de razão nem os sentimentos de motivo. O importante é viver os  
  momentos e perceber sua dimensão, porque a vida está nos olhos de quem sabe  
  vive...&#8221; Desconhecido  
  &#8220;Bem não é que a alma pede e não alcança. Mal sem motivo é o que ora me  
  castiga, E ainda que dor menor, mal sem mudança.&#8221; Manuel Bandeira  
  &#8220;Nasce a cada dia uma nova esperança de sentir a cada instante, e o 
sonho  
  continua firme e invencível; e adormece com cada anoitecer a saudade do que  
  passou e o desejo de sonhar.&#8221; Desconhecido 
  &#8220;Um sorriso nos teus lábios, alegria no teu coração. Mantém a paz na tua 
alma.  
  Aumenta a tua saúde. Aflora suaves pensamentos. Inspiras nobres ações. Renasce  
  o perdão. Da alegria de viver.&#8221; Desconhecido 
  &#8220;Há sempre um quê de bondade no que é mau; fossem mais perspicazes, os 
homens  
  o descobriram.&#8221; Shakespeare 
  &#8220;Amar é sofrer um instante de saudade, é sentir um segundo de ciúme e 
viver um  
  momento de paixão.&#8221; Desconhecido  
  &#8220;Somos obrigados a acreditar na sorte. Afinal, sem ela, como explicar o  
  sucesso das pessoas que detestamos ?&#8221; J. Cocteau enviado por Beto 
Serafim 
  &#8220;É muito melhor arriscar triunfos e glórias, mesmo se expondo a derrota 
do que  
  formar filas com os pobres de espírito que não sabem o que é derrota, nem  
  vitória.&#8221; Desconhecido 
  &#8220;Um bom poema é aquele que nós dá a impressão de que está lendo a 
gente... e  
  não a gente a ele!&#8221; Mário Quintana  
 
 
  &#8220;Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se não houver flores, 
valeu  
  a sombra das folhas; se não houver folhas, valeu a intenção da semente.&#8221;  
  Henfil  
  &#8220;A razão cardeal de toda superioridade humana é, sem dúvida, a vontade. 
O  
  poder nasce do querer. Sempre que um homem aplica a veemência e a perseverante  
  energia de sua alma a um fim, ele vencerá os obstáculos, e se não atingir o  
  alvo, fará pelo menos coisas admiráveis.&#8221; José de Alencar  
  &#8220;O nosso destino é modificado pelos nossos pensamentos. Viremos a ser o 
que  
  desejamos ser, quando os nossos habituais pensamentos corresponderem aos  



  nossos desejos.&#8221; Machado de Assis  
  &#8220;Se o coração é o lugar de onde vem o amor. Então para onde o amor vai 
quando  
  morre? De volta ao coração de onde veio? Ou se transforma em lágrimas nos  
  olhos?&#8221; Elvis Presley 
  &#8220;Amamos geralmente as mulheres belas por inclinação; as feias, por 
interesse;  
  as boas, por raciocínio.&#8221; Amelot de la Houssaye 
  &#8220;A vontade enérgica é uma esperança meio realizada.&#8221; C.Castelo 
Branco 
  &#8220;Ser mãe é trazer na vida moldada em amor perfeito uma lágrima comprida,  
  encarceirada no peito.&#8221; Julinda Alvim 
 
  &#8220;Velhice é qualquer idade que não aceita mudança, mocidade não se acaba 
no  
  caminho da esperança.&#8221; Carlos Vítor 
 
  &#8220;Na hora de exaltação do pensamento infeliz, a palavra mais exata é 
aquela que  
  não se diz.&#8221; Pedro Silva 
 
  &#8220;Justiça é paz e equilíbrio, sobretudo, vem a ser o imperativo de dar 
como se  
  quer receber.&#8221; Pedro Silva 
 
  &#8220; Árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós a derrubamos e 
as  
  transformamos em papel para registrar todo o nosso vazio.&#8220; Khalil Gibran 
 
  &#8220;Consciência é uma palavra usada pelos covardes para incurtir medo aos  
  fortes.&#8221; William Shakespeare 
 
  &#8220;A grandeza de um homem consiste em sua decisão de ser mais forte que a  
  condição humana.&#8221; Albert Camus 
 
  &#8220;Amor constrói a ventura, ventura é a dor esquecida, por isso Deus faz 
do amor  
  toda a grandeza da Vida.&#8221; Lucano dos Reis 
 
  &#8220;Não te enganes... A ventura nem sempre é como se diz, há muita felidade 
que  
  ajuda a ser infeliz.&#8221; Celeste Braga  
  &#8220;Para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, 
é  
  preciso também viver um grande amor.&#8221; Wolfgang Amadeus Mozart 
 
  &#8220;Quando você julga os outros, não os define, define a si mesmo.&#8221; 
Wayne W. Dyer 
 
  &#8220;Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que  
  explique e ninguém que não entenda.&#8221; Cecília Meireles 
 
  &#8220;A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho 
original.&#8221;  
  Einstein 
 



  &#8220;Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água.&#8221; 
Benjamin Franklin 
 
  &#8220;Paixão é uma infinidade de ilusões que serve de analgésico para a alma. 
As  
  paixões são como ventanias que enfurnam as velas dos navios, fazendo-os  
  navegar; outras vezes podem fazê-los naufragar, mas se não fossem elas, não  
  haveriam viagens nem aventuras nem novas descobertas.&#8221; Voltaire  
 
 
 &#8220;Quando uma pessoa se decide a melhorar suas condições de vida e sabe  
  disciplinar sua mente, com vontade inabalável em direção ao seu objetivo, tudo  
  de bom e oportuno virá ao seu encontro: &#8220;bons livros, bons amigos, 
criaturas  
  simpáticas e outros meios que lhe ajudarão a realizar seus justos 
desejos.&#8221;  
  James Allen  
  &#8220;Dentro de você mesmo está a habilidade e o poder de fazer tudo que 
precisa  
  para ser feliz. Este poder estará à sua disposição a partir do momento em que  
  você mudar as convicções derrotistas e se desipnotizar de idéias como "não  
  posso", "não valho nada", "não mereço" e outras convicções limitadoras.&#8221;  
  Macwell Maltz  
  &#8220;A felicidade existe não fora de nós, onde geralmente a procuramos; mas 
dentro  
  de nós, onde raras vezes a encontramos.&#8221; Huberto Rohden 
  &#8220;Uma pessoa de fé não sucumbe quando as dificuldades se apresentam... 
Não  
  desespera quando se acha em perturbação... Por mais alcantilado e negro que  
  pareça seu caminho, olha para frente à procura de um horizonte mais claro, vê  
  um destino de descanso e luz mais adiante.&#8221; James Allen 
  &#8220;Encare cada experiência com o pensamento de que Você vai ao encontro do 
seu  
  bem. Saiba que Você está constantemente melhorando. Prossiga com o coração  
  corajoso... Siga sabendo que Deus está caminhando com Você... Você está indo  
  em direção do seu verdadeiro bem.&#8221; James Dillet Freeman  
  &#8220;Não é o gênio que está um século à frente de seu tempo. É a humanidade 
que  
  está cem anos atrás dele.&#8221; Robert Musil 
  &#8220;Há poucas pessoas que pensam mais de duas ou três vezes por ano. Eu 
ganhei  
  fama internacional por pensar uma ou duas vezes por semana.&#8221; George 
Bernard  
  Shaw 
  &#8220;Nossa existência não é mais que uma centelha de luz entre duas 
eternidades de  
  escuridão.&#8221; Vladimir Nobokov 
  &#8220;Os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes 
que  
  apenas se planejam.&#8221; George C. Marshall 
  &#8220;Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o 
estarrecedor  
  silêncio dos bondosos.&#8221; Martin Luther King 
  &#8220;Não existe o esquecimento total: as pegadas impressas na alma são  
  indestrutíveis.&#8221; Thomas de Quincey 
  &#8220;O poder da observação cuidadosa é comumente chamado cinismo por aqueles 
que  



  não o possuem.&#8221; George Bernard Shaw 
  &#8220;O tempo muda tudo, menos algo dentro de nós que sempre se surpreende 
com as  
  mudanças.&#8221; Thomas Hardey 
  &#8220;Amar significa amar o que é difícil de ser amado, do contrário não será  
  virtude alguma; perdoar significa perdoar o imperdoável, do contrário não será  
  virtude alguma; fé significa crer no inacreditável, do contrário não será  
  virtude alguma. E esperar significa esperar quando já não há sperança, do  
  contrário não será virtude alguma.&#8221; Gilbert Keith Chesterton 
  &#8220;Há duas maneiras de chegar ao alto de um carvalho: podemos subir nele, 
ou  
  então sentar em cima de uma semente.&#8221; B. Fraank Brow 
  &#8220;Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua vida, pois 
das  
  nuvens mais negras cai água límpida e fecunda.&#8221; Provérbio chinês 
  &#8220;Uma alegria compartilhada se transforma em dupla alegria; uma dor  
  compartilhada, em meia dor.&#8221; Provérbio sueco 
  &#8220;Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os 
outros  
  foram.&#8221; Alexandre Graham Bell 
  &#8220;Um talento forma-se no silêncio, um caráter, na lida do mundo.&#8221; 
Goethe 
  &#8220;Vivemos em uma época perigosa. O homem domina a natureza antes que 
tenha  
  aprendido a dominar-se a si mesmo.&#8221; Albert Schweitzer 
    
          
 
&#8220;No pensamento e na ação onde a vida nasce e medra, quem não tem culpas de  
  amor atire a primeira pedra.&#8221; José Albano 
 
  &#8220;Amigo se reconhece não na hora que te agrade, mas no dia em cinza e 
vento  
  quando ruge a tempestade.&#8221; Milton da Cruz 
  &#8220;A sabedoria vem de escutar, de falar, vem o arrependimento.&#8221; 
Provérbio  
  italiano&#8220;A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por 
aquilo  
  que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é.&#8221; Victor Hugo enviado 
por  
  Beto Serafim 
 
  &#8220;Com o espírito acontece o mesmo que com o estômago: só se pode confiar  
  naquilo que se consegue digerir.&#8221; Winston Churchill 
  &#8220;Duas coisas indicam fraqueza - calar-se quando é preciso falar, e falar  
  quando é preciso calar-se.&#8221; Provérbio persa 
  &#8220;Nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o 
caminho.&#8221; Oscar  
  Wilde enviado por Beto Serafim 
  &#8220;A coroa real não tira dor de cabeça&#8221;. George Herbert 
 
  &#8220;Chegará o dia em que talvez as máquinas pensem, porém elas nunca terão  
  sonhos.&#8221; Theodor Heuss 
  &#8220;Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parace a  
  existência.&#8221; Arthur Schopenhauer 
  &#8220;O homem não é tão ferido pelo que acontece, e sim por sua opinião sobre 
o que  



  acontece.&#8221; Montaigne 
  &#8220;O caráter dá esplendor à juventude e respeito à pele enrugada e aos 
cabelos  
  brancos.&#8221; Ralph Waldo Emerson 
  &#8220;É preciso escolher um caminho que não tenha fim, mas, ainda assim, 
caminhar  
  sempre na expectativa de encontrá-lo.&#8221; Geraldo Magela Amaral 
  &#8220;Quem não souber viver com pouco será sempre um escravo.&#8221; Horácio 
  &#8220;Nenhum homem é bom o bastante para governar os outros sem seu 
consentimento.&#8221;  
  Benjamim Franklin 
  &#8220;A estupidez é infinitamente mais fascinante do que a inteligência. A  
  inteligência tem seus limites, a estupidez não.&#8221; Claude Chabrol enviado 
por  
  Beto Serafim  
 
  &#8220;Verifica o que semeias. Toda colheita é segura. Aquilo que procuramos 
vem  
  sempre à nossa procura.&#8221; Casimiro Cunha 
 
  &#8220;Amor não cria problema, nunca censura ou reclama, trabalha e perdoa 
sempre  
  sem pedir nada a quem ama.&#8221; Targélia Barreto 
  &#8220;Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um  
  pouco.&#8221; Edmund Burke 
  &#8220;Grandes pessoas discutem idéias; pessoas médias discutem eventos; 
pequenas  
  pessoas discutem com pessoas.&#8221; Mark Twain enviado por Beto Serafim 
  &#8220;A todo viver corresponde um sofrer. &#8221; José Maria Eça de Queiroz 
enviado por  
  Beto Serafim 
  &#8220;Do atrito de duas pedras chispam faíscas; das faíscas vem o fogo; do 
fogo  
  brota a luz .&#8221; Vitor Hugo 
  &#8220;O escritor original não é aquele que não imita ninguém, mas aquele a 
quem  
  ninguém pode imitar.&#8221; Visconde de Chateaubriand enviado por Beto Serafim 
  &#8220;A consciência é a estrutura das virtudes.&#8221; Bacon 
  
        
 &#8220;O que mais precisamos é de alguém que nos obrigue a fazer aquilo que  
  sabemos&#8221;. Ralph Waldo Emerson 
 
  &#8220;Existem três tipos de pessoas: as que deixam acontecer, as que fazem  
  acontecer e as que perguntam o que aconte-ceu.&#8221; John Richardson Jr. 
 
  &#8220;O pricípio mais profundo da natureza é o desejo ardente de ser 
estimado&#8221;.  
  William Jones. 
  &#8220;O que visamos ao nos apaixonar constitui um estranho paradoxo. O 
paradoxo  
  baseia-se no fato de que, quando nos apaixonamos, estamos procurando  
  reencontrar todas ou algumas pessoas a quem estivemos apegados quando  
  crianças. Por outro lado, pedimos a pessoa amada para corrigir todas as  
  injustiças que nossos pais ou irmãos cometeram conosco. Então esse amor contem  
  simultaneamente a tentativa de voltar ao passado e a tentativa de livrar-se  
  dele&#8221;. Woody Allen 



 
  &#8220;Três pessoas podem manter um segredo, se duas delas estiverem 
mortas&#8221;.  
  Benjamin Franklin 
 
  &#8220;O Homem que não soube organizar um mundo para si mesmo é um estranho no 
mundo  
  que ele mesmo criou&#8221;. Alexis Carrel 
 
  &#8220;Mesmo que a rota da minha vida me conduza a uma estrela, nem por isso 
fui  
  dispensado de percorrer os caminhos do mundo&#8221;. José Saramago 
  &#8220;Lembra que és tão bom como o que de melhor tiveres feito na 
vida&#8221;. Billy  
  Wilder 
  &#8220;Pobre contingência humana: mal o espírito chega à maturidade e o corpo 
já  
  começa a envelhecer.&#8221; Charles Chaplin enviado por Beto Serafim  
  &#8220;Há três coisas que não voltam atrás: A flecha lançada A palavra 
pronunciada A  
  oportunidade perdida&#8221;. Provérbio Chinês 
  &#8220;Se assim foi, assim pôde ser; se assim fosse, assim poderia ser; porém 
como  
  não é, não é. Isso é lógica.&#8221; Lewis Carrol 
  &#8220;Não cometas nenhum ato vergonhoso nem na presença de outros nem em 
segredo. A  
  tua primeira lei deve ser o respeito a ti mesmo.&#8221; Pitágoras enviado por 
Beto  
  Serafim 
 
  &#8220;Se você quer que as pessoas pensem que você é muito inteligente, 
simplesmente  
  concorde com elas.&#8221; Provérbio judáico 
  &#8220;O problema do nosso tempo é que o futuro não é aquilo que costumava 
ser.&#8221;  
  Paul Valéry 
 
  &#8220;As religiões, assim como as luzes, necessitam de escuridão para 
brilhar.&#8221;  
  Arthur Schopenhauer 
 
  &#8220;Viver neste mundo sem se deixar contaminar por seus preconceitos morais 
é  
  como passar uma temporada no inferno sem suar&#8221;. Henri Louis Mencken 
 
  &#8220;Uma palavra nova é como uma semente fresca que se joga no terreno da  
  discussão&#8221;. Ludwing Wittgenstein 
  &#8220;A personalidade é coisa assaz misteriosa. Nem sempre podemos analisar o 
homem  
  pelo que faz: às vezes ele observa a lei e, no entanto, não possui valor,  
  outras, infringe-as, e no entanto é grande.&#8221; Oscar Wilde enviado por 
Beto  
  Serafim 
 
  &#8220;Entre o bom senso e o bom gosto está a diferença entre a causa e o 
efeito.&#8221;  
  Jean de La Bruyère 



  &#8220;Como provar aos homens o quanto estão enganados ao pensar que deixam de 
se  
  apaixonar quando envelhecem sem saber que envelhecem, justamente, quando  
  deixam de se apaixonar?! &#8221; Gabriel Garcia Marquez 
 
  &#8220;Os pensamentos, como as pulgas, pulam de uma pessoa para outra, mas não  
  mordem todo o mundo&#8221;. Stanislaw Jersy Lec. 
 
  &#8220;A ousadia é, depois da prudência, uma condição especial da nossa 
felicidade.&#8221;  
  Arthur Shopenhauer 
  &#8220;As melhores mulheres pertencem aos homens mais atrevidos.&#8221; 
Machado de Assis  
  enviado por Beto Serafim 
  &#8220;É muito mais penoso você pensar em fazer alguma coisa do que fazer a 
coisa.  
  Começar de onde? Eu diria: do princípio. O essencial pode ser visível aos  
  olhos.&#8221; Constanza Pascolato 
 
  &#8220;Nunca vista suas melhores calças quando sair para lutar pela liberdade 
e pela  
  verdade.&#8221; Henrik Ibsen 
  &#8220;A imaginação é mais importante do que o conhecimento.&#8221; Albert 
Einstein  
  enviado por Beto Serafim 
  &#8220;O bêbado fala o que o sóbrio pensa.&#8221; Provérbio Yidish 
 
 
 &#8220;Não há solidão mais triste e pungitiva do que a do homem sem amigos. A 
falta  
  deles faz com que o mundo pareça um deserto. Aquele que é incapaz de amizade  
  tem mais de irracional que de homem.&#8221; Francis Bacon  
  &#8220;O amor penetra nos homens através dos olhos, penetra na mulher através 
do  
  ouvido.&#8221; Provérbio polonês 
  &#8220;Amamos sempre o que não temos quando amamos.&#8221; Fernando Pessoa 
  &#8220;O amor é a única flor que brota e cresce sem a ajuda das 
estações.&#8221; Gibran 
  &#8220;Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com freqüência,  
  poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar.&#8221; William Shakespeare 
  &#8220;Há pessoas que meditam nas falhas dos amigos e com isso não ganham 
nada. Por  
  mim, tenho sempre considerado os méritos dos meus adversários e tenho me dado  
  bem.&#8221; Goeth 
  &#8220;Sorte é o que acontece quando a preparacao encontra a 
oportunidade.&#8221; Elmer  
  Letterman 
  &#8220;Se queres compreender os milagres deves começar por fazê-los tu mesmo. 
Ludwig  
  Van Beethoven Amar sem inquietação é amar sem amor.&#8221; Drummond 
  &#8220;Quando alguém está apaixonado, começa por enganar-se a si mesmo e acaba 
por  
  enganar os outros. É o que o mundo chama romance.&#8221; Oscar Wilde 
  &#8220;O amor dinamita a ponte e manda o amante passar.&#8221; Carlos Drummond 
de Andrade 
  &#8220;Há vários motivo para não amar uma pessoa e um só para amá-la. Este  
  prevalece.&#8221; Carlos Drummond de Andrade 



  &#8220;Todas as viagens são lindas, mesmo as que fizeres nas ruas do teu 
bairro. O  
  encanto dependerá do teu estado de alma.&#8221; Rui Ribeiro Couto  
  &#8220;Se te sentares no caminho, senta-te de frente... embora tenhas de ficar 
de  
  costas para o que já percorrestes. Provérbio chinês 
  &#8220;Sê humilde se queres adquirir sabedoria; sê mais humilde ainda, quando 
a  
  tiveres adquirido.&#8221; Helena P.Blavatsky  
  &#8220;O verdadeiro sábio avalia claramente o quanto ainda e se torna desde 
logo  
  humilde e simples, condescendente e solidário, fraternal e honesto.&#8221; 
Caio  
  Miranda 
  &#8220;O amor é um crime que não se pode realizar sem cúmplice.&#8221; Charles 
Baudelaire  
  &#8220;O homem sem educação, por mais alto que o coloquem, fica sempre um  
  subalterno.&#8221; Ramalho Ortigão  
  &#8220;O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente 
consigo  
  mesmo.&#8221; Marco Aurélio 
  &#8220;Se uma pessoa fala ou age com pensamento puro, a felicidade a segue, 
como a  
  sombra que nunca a abandona.&#8221; Buda  
  &#8220;Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender.&#8221; Anônimo 
  &#8220;Se deres a costas à luz nada mais verás do que a tua própria 
sombra.&#8221; Zálkind  
  Piatigórsky  
  &#8220;Conhece-se o coração de um homem pelo que ele faz, e a sua sabedoria 
pelo que  
  ele diz.&#8221; Provérbio Persa 
 
 
 
          
  &#8220;Não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da  
  felicidade...&#8221; Bertrand Russel 
  &#8220;Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.&#8221; 
Shakespeare  
  &#8220;O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo.&#8221; 
Balzac  
 
  &#8220;A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte.&#8221; 
Mahatma Gandhi 
  &#8220;Aprenda também com o erro dos outros. Você não vive tempo suficiente 
para  
  cometer todos os erros.&#8221; Mark Twain enviado por Beto Serafim 
 
  &#8220;Não estarei destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos? 
&#8221;  
  Abraham Lincoln 
 
  &#8220;O mais incompreensível do mundo é que ele seja compreensível.&#8221; 
Albert  
Einstein 
  &#8220;Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu 
consentimento.&#8221; Mark  



  Twain enviado por Beto Serafim 
 
  &#8220;Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o 
estarrecedor  
  silêncio dos bondosos.&#8221; Martin L. King 
  &#8220;Viver é desenhar sem borracha&#8221; Millor Fernandes 
  &#8220;A televisão é a maior maravilha da ciência a serviço da imbecilidade 
humana.&#8221;  
  Barão de Itararé 
  &#8220;Quando eu estiver contigo no fim do dia, poderás ver as minhas 
cicatrizes, e  
  então saberás que eu me feri e também me curei.&#8221; Tagore 
 
  &#8220;Quem mata o tempo não é assassino, é suicida.&#8221; Millor Fernandez 
 
  &#8220;Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira.&#8221; 
Tolstoi 
 
  &#8220;O demônio pode citar as Escrituras para justificar seus fins.&#8221; 
Shakespeare 
 
  &#8220;Sentir piedade de um ser humano, é conduzi-lo a destruição.&#8221; 
Nietzche 
 
  &#8220;Só os poetas podem condensar a experiência humana, e isso não passa 
pelo  
  intelectual.&#8221; Fayga Ostrower 
 
  &#8220;Mas sejam quais forem as circuntâncias da minha morte, morrerei com fé  
  inabalável no futuro comunista da humanidade. Esta fé no homem e no futuro me  
  dá, mesmo agora, uma força que religião nenhuma me poderia dar.&#8221; Leon 
Trotsky  
  &#8220;A poesia é a arte de materializar sombras e de dar existência ao 
nada.&#8221;  
  Edmund Burke 
 
  &#8220;Mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende.&#8221; Guimarães 
Rosa 
 
  &#8220;A mais humilde canção popular, quando imbuída de humanidade, é 
poesia.&#8221;  
  Benedetto Croce 
 
  &#8220;O único lugar onde o sucesso vem antes que o trabalho é no 
dicionário.&#8221;  
  Einstein 
 
  &#8220;A poesia imortaliza tudo o que há de melhor e de mais belo no 
mundo.&#8221; Shelley 
 
  &#8220;Há duas coisas infinitas: o Universo e a tolice dos homens.&#8221; 
Albert Einstein 
 
  &#8220;Todas as cores concordam no escuro.&#8221; Francis Bacon 
 
  &#8220;Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja 
nada&#8221; Elbert  



  Hubbard  
 
  &#8220;Seja sempre simpático com os mais jovens, porque são eles que vão 
escrever  
  sobre você.&#8221; Cyril Connolly  
 
  &#8220;Época triste a nossa... mais fácil quebrar um átomo do que o 
preconceito.&#8221;  
  Einstein 
  &#8220;O milagre que Deus espera dos Homens é que aprendam a amar-se.&#8221; 
Paiva Neto  
  enviado por Beto Serafim 
 
  &#8220;Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo....&#8221; Carlos 
Drummond de  
Andrade 
 
 
 
 
 O prazer é vermelho, a paz é azul.   
        
 
         
        O prazer imediato é como elixir paregórico, é vendido em doses escassas  
      prometendo alívio, mas oferece um pobre e insignificante barato que deixa  
      uma tremenda queimação no estômago. (Palumbo)   
        Nisto se resume a vida: um instante de prazer. Para longe com as mágoas.  
      Se assim curta é a existência, venha Baco com as danças. as coroas  
      florais, as mulheres. Que hoje eu prove a felicidade &#8211; não sei como 
será  
      meu amanhã. (Paladas)     
        Punheta satisfaz, mas não convence. (Marcos de Vasconcellos)     
        O corpo não é uma máquina como nos diz a ciência. Nem uma culpa como nos  
      fez crer a religião. O corpo é uma festa.  (Eduardo Galeno)     
        Os prazeres são como os alimentos: os mais simples são aqueles que menos  
      cansam    
        Nunca deixo de ter em mente que o simples fato de existir já é  
      divertido. (Katherine Hepburn)    
        Um dos maiores prazeres da vida consiste em fazer o que os outros lhe  
      dizem que você não pode. (Walter Bagehot )    
        Os prazeres do amor jamais nos serviram. Devemos nos considerar felizes  
      se não nos aborrecerem. (Epicuro)     
        Beber a grandes tragos extingue a sede; beber em pequenos goles prolonga  
      o prazer da bebida. Assim  é também com relação ao prazer do amor. E com  
      tudo o mais na vida. (Provérbio italiano)     
            
 
          
          A dor é a companheira indesligável do prazer. (Provérbio italiano)     
          É válido procurarmos conhecer a que má e penosa servidão nos  
        sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado dos prazeres e das  
        dores, esses dois amos tão caprichosos quanto tirânicos. (Sêneca)     
          Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer  
        a vida agradável! (Nietzsche)    
          Quando eu era jovem e tinha pouco dinheiro, fiz vários planos para a  
        vida adulta. Um deles: que teria sempre, depois do jantar, um pouco de  



        conhaque acompanhado por um bom e caro charuto. Foi um dos poucos  
        projetos da juventude que realizei. (William Somerset Maugham)    
          Os prazeres mais puros que tenho obtido estão ao alcance de todos: o  
        calmo convívio por meio dos livros, ao canto do fogão, com seres  
        inteligentes e a comunhão com os grandes já falecidos. (Ricardo Cobden)   
           
          Prazer e Dor são representados com os traços gêmeos, formando como que  
        uma unidade, pois um não vem nunca sem o outro; e se colocam um de  
        costas para o outro porque se opõem um ao outro. (Leonardo da Vinci)     
          Se escolheres o prazer, conscientiza-te que atrás dele há alguém que  
        só te trará atribulações e arrependimento. (Leonardo da Vinci)     
          Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a .  Ela é abundante em  
        prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando  
        estão entre os mais doces da vida de um homem, Mesmo quando tenhas  
        alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres.  
        (Sêneca)     
          
 
          
        A temperança é um dos maiores prazeres. (Goethe)     
        Tal é o Prazer e a Dor... saem de um tronco único porque têm uma só e  
      mesma base, eis que cansaço e dor são a base do prazer e os prazeres vãos  
      e lascivos estão na base da dor. (Leonardo da Vinci)    
        A arte é a contemplação; é o prazer do espírito que penetra a natureza e  
      descobre que a natureza também tem alma. (Auguste Rodin)     
        Nossas penas são coisas reais, enquanto nossos prazeres não passam de  
      fantasias. (Samuel Buttler)     
        Conhece a paz quem esqueceu o desejo de sentir prazer. (Bhagavad Gita  
      II)    
        Tudo o que é prazer é divino. Só é baixo, só é vil o que não nos faz  
      vibrar de um gozo qualquer. (Medeiros e Albuquerque)    
        Tudo que foi prazer torna-se um fardo quando não mais o desejamos.  
      (Proust)     
        Meu desejo maior é ter em casa uma mulher razoável, um gato a passear  
      entre meus livros e, a todo tempo, amigos. Sem tais prazeres eu não  
      viveria. (Apollinaire)    
        Se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais  
      aflições do que prazeres. (Benjamim Franklin)    
        
 
 Todo prazer é erótico (Freud) 
        
 
         
        É instintivo da mente humana que um homem mais deseje os prazeres que  
      lhe são proibidos. (Torquatto Tasso)   
        Quanto mais impertinente, maior prazer me dá. O que é impertinente? O  
      que poucos entendem e ninguém gosta. Significa que é novo. (Ocimar  
      Versolato)    
        Os prazeres são passageiros, só a glória é perene. (Periandro)   
        Os prazeres perdem em duração o que ganham em intensidade. (Jacinto  
      Octávio Picón)   
        A natureza não reservou para o homem outra enfermidade tão mortal quanto  
      a dos prazeres do corpo. (Taventino)    
        A liberdade me ensinou e muito bem que nela se concentra todo o prazer  
      possível. (Margarida, rainha de Navarra)   
        Certo prazer existente na tristeza é mais doce do que o prazer do  



      prazer. (Shelley)   
        Muito pouco se padece na vida, em comparação do que se goza; aliás, não  
      sendo assim, como se viveria? (Marquês de Maricá)   
        Cada qual tem o seu prazer que o arrasta (Virgílio)   
        Tu, que não és senhor do teu amanhã, não adies o momento de gozar o  
      prazer possível! Consumimos nossa vida a esperar e morremos empenhados  
      nessa espera do prazer.  (Epícuro)    
         
         
         Querendo prevenir males de ordinário contingente, o homem prudente vive  
        sempre em tortura, gozando menos do presente do que sofre no futuro.  
        (Marquês de Maricá)   
          A saúde e o prazer são para o homem o que o sol e o ar são para as  
        plantas. (Massilon)   
          Nenhum prazer é em si um mal, porém certas coisas capazes de engendrar  
        prazeres trazem consigo maior número de males que de prazeres. (Epícuro)  
          
          Viver é gozar e sofrer, resistir e batalhar com os homens, as coisas,  
        os eventos e os elementos. (Marquês de Maricá)   
          Em certa idade, quer pela astúcia quer por amor próprio, as coisas que  
        mais desejamos são as que fingimos não desejar. (Proust)   
          Não devemos gozar para sofrer, mas sofrer para melhor gozar. (Marquês  
        de Maricá)   
          O que se faz com prazer particular, raras vezes é particularmente bom.  
        (Wilhelm Brusch)   
          Feliz quem seus prazeres e cuidados a alguns hectares paternos limita,  
        contente em respirar o ar nativo em sua própria terra. (Pope)    
          Ah! Dentro de toda a alma existe a prova   
        de que a dor como um dardo se renova   
         quando o prazer barbaramente a ataca... (Augusto dos Anjos)   
          
 
         
        A suspensão, remoção ou cessão de um grave mal são reputados pelo  
      paciente como um grande bem: deixar de sofrer é também gozar. (Marquês de  
      Maricá)   
        O desejo é uma árvore com folhas; a esperança, uma árvore com flores; o  
      prazer, árvore com frutos. (Guilherme Massien)   
        Curta esse momento, porque ele é único (Léa Waider)    
        Não há satisfação em enforcar um homem que não faz objeção a isso.  
      (George Bernard Shaw    
        Sou um homem simples. Tudo que eu quero é sono suficiente para dois  
      homens normais, whisky suficiente para três, e mulheres suficientes para  
      quatro.   (Joel Rosenberg)   
        O pesar e o prazer andam tão emparelhados que tanto se desnorteia o  
      triste que desespera quanto o alegre que confia. (Cervantes)    
        Despreza os prazeres: é prejudicial o prazer comparado ao preço da dor.  
      (Horácio)    
        O prazer é a energia que une e agrega.   
        Quanto vale uma noite de prazer absoluto?   
        Metade do mundo não consegue compreender os prazeres na outra metade.  
      (Jane Austen)   
        
 
- A arte é a afirmação da vida. (Alfred Steiglitz)  
- O número domina o Universo. (Pitágoras)  
- A matemática é a honra do espírito humano. (Leibniz)  



- O estudo da matemática é o mais indicado para desenvolver as faculdades,  
fortalecer o raciocínio e iluminar o espírito. (Sócrates)  
- Pior que o erro é a confusão. (Bacon)  
- A celebridade corrompe a existência. (Jennifer Aniston)  
- Se quer ser velho muito tempo, faça-o depressa. (Marco Tulio Cicerón)  
- A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, mas com muito mais esforço.  
(Jean Louis Barrault)  
- Muitas pessoas não chegam aos oitenta porque tentam durante demasiado tempo  
ficar nos quarenta. (Salvador Dalí)  
- Quem disse "perder ou ganhar, tudo é desporto", provavelmente perdeu. (Martina  
Navratilova)  
- Se só tiver um desejo, que seja por uma ideia. (Percy Sutton)  
- O silêncio é de ouro, mas uma boa canção pode ser de platina. (Adeline Teoh)  
- Pode delegar-se autoridade, mas não responsabilidade. (Stephen Comiskey)  
- O problema de falar muito depressa é podermos dizer algo em que não tivéssemos  
ainda pensado. (Ann Landers)  
- Às vezes ganha-se mais a fazer os trabalhos que pagam menos. (Todd Ruthman)  
- Possuir conhecimentos tem duas vantagens: julgamos menos e melhor. (G. J.  
Arts)  
- Na ausência de certezas, só nos resta seguir o instinto. (Jonathan Cainer)  
- Só desde que amo, a vida é bela; só desde que amo, sei que vivo. (Theodor  
Korner)  
- O amor não vê com os olhos, mas com a alma... (William Shakespeare)  
- Que é o prazer, senão a mais doce das penas? (Heinrich Heine)  
- As desavenças não durariam muito se o erro fosse só de uma das partes.  
(François de la Rochefoucauld)  
- O amor é a poesia dos sentidos. (Honoré de Balzac)  
- Uma bela história de amor nasce num beijo, mas é a poesia que a torna  
infinita! (Anónimo)  
- As promessas, as fragâncias, os infinitos beijos, de novo nascerão... (Charles  
Baudelaire)  
- As mais importantes verdades são as que mais facilmente de compreendem.  
(Bartoli)  
- O cérebro do Homem foi concebido de modo a não poder criar nada em absoluto;  
apenas pode usar o material já existente. (Mark Twain)  
- É sem comparação, muito mais difícil fazermos aquilo que somos do que  
imitarmos o que não somos. (Luís XIV)  
- Todos os males do nosso século decorrem do facto de se ter aprendido a dividir  
os átomos antes de se aprender a unir os homens. (Cessare Zavattini)  
- Não me perguntem o que tenho, mas o que sou. (Heinrich Heine)  
- Só existe uma classe de pessoas que pensa mais em dinheiro que os ricos: São  
os pobres. (Oscar Wilde)  
- Todos os dias faz anos que foram inventadas as palavras. É preciso festejar  
todos os dias o centenário das palavras. (Almada Negreiros)  
- Grande é a poesia, a bondade e as danças / Mas o melhor do mundo são as  
crianças / Flores, música, o luar e o sol, que peca / Só quando, em vez de  
criar, seca. (Fernando Pessoa)  
- O poeta tem olhos de água para refletirem todas as cores do mundo, e as formas  
e as proporções exactas, mesmo das coisas que os sábios desconhecem. (Manuel da  
Fonseca)  
- A terra é um palácio que olha para cima. O céu é um palácio que olha para  
baixo. (Herberto Helder)  
- A paz não tem fronteiras. (Yitzhak Rabin)  
- Quando as palavras não são suficientes, o melhor a fazer é ficar em silêncio.  
(Stefan Feiring)  
- Um grande artista nunca é pobre. (Isak Dinesen)  
- Há demasiadas pessoas a dar valor a mais áquilo que não são e valor a menos  



áquilo que são. (Malcolm S. Forbes)  
- Não devo servir vizinhos estranhos em detrimento dos mais próximos. (Mahatma  
Gandhi)  
- A música é ruído pensante. (Victor Hugo)  
- Uma erva daninha é uma planta que consegue dominar todas as artes de  
sobrevivência, excepto a de crescer em filas. (Doug Larson)  
- Carácter é aquilo que está disposto a fazer quando os holofotes foram  
desligados, os aplausos terminaram e ninguém está à sua volta para lhe dar  
importância. (Ann Landers)  
- Deus criou as mulheres só para poder dominar os homens. (Voltaire)  
- A mulher mais tola pode dominar um homem inteligente, mas é necessário uma  
muito hábil para dominar um imbecil. (Rudyard Kipling)  
- Um homem não pode abandonar a sua sombra. (Prov. Árabe)  
- Os sonhos são espumas próximas do infinito. (Ernst Jünger)  
- Julgar-se-ia bem mais correctamente um homem por aquilo que ele sonha do que  
por aquilo que ele pensa. (Victor Hugo)  
- Conhece-te a ti próprio e conhecerás o Universo e os Deuses. (Sócrates)  
- O que é o inconsciente? Não é um teatro, mas uma fábrica, um lugar e um agente  
de produção. (Gilles Deleuse)  
- Somos constituídos da mesma substância de que são feitos os sonhos e a nossa  
vida está rodeada pela inconsciência. (William Shakespeare)  
- A ilusão é um suave tempero, com que Deus quiz disfarçar um pouco o sabor  
amargo da vida. (Alberto Bramão)  
- A sabedoria é um paradoxo. O homem que mais sabe é aquele que mais reconhece a  
vastidão da sua ignorância. (F. Nietzsche)  
- Os pensamentos são como as pulgas - pulam de uma pessoa para outra, mas não  
mordem toda a gente. (Mark Twain)  
- As leis são como as teias de aranha - caem nelas os pequenos insectos; os  
grandes atravessam-nas. (Anacarse)  
- O homem é um ser ansioso pela felicidade; no entanto, não a suporta por muito  
tempo. (Hermann Hesse)  
- Os jovens começam a fumar para mostrar que são adultos. Vinte ou trinta anos  
depois, procuram deixar de fumar com o mesmo objectivo. (F. Nietzsche)  
- O mal neste mundo é que os estúpidos vivem cheios de si e os inteligentes  
cheios de duvidas. (Bertrand Russel)  
- Alcancar o vértice da nossa ambição é como alcançar o arco-íris - à medida que  
avançamos ele vai fugindo. (Voltaire)  
- A boa comunicação é tão estimulante como um café forte e, tal como ele, não  
nos deixa adormecer. (Anne Morrow Lindbergh)  
- A carícia é o produto de um longo aperfeiçoamento da bestilidade. (Reverdy)  
- Um carvalho grande é apenas uma pequena bolota que se agarrou à terra.  
(Stephen Lake)  
- A curiosidade vencerá mais facilmente o medo do que a coragem. (James  
Stephens)  
- Acreditar no além não basta. É preciso também acreditar na vida. (Madeleine  
Ferron)  
- Se disser a verdade, não tem de se lembrar de nada. (Mark Twain)  
- Toda a gente gosta de um bom perdedor, principalmente quando ele está na  
equipa adversária. (Milton Segal)  
- Enquanto se espera por uma oportunidade, pode passar por nós uma boa. (Stefan  
Feiring)  
- O sucesso é sempre temporário. Quando tudo foi feito e dito, aquilo que resta  
é o carácter. (Vince Gill)  
- À luz certa, e na altura certa, tudo é extraordinário. (Aaron Rose)  
- Agimos se o conforto e o luxo fossem as coisas mais importantes da vida,  
quando para ser felizes só precisamos de algo que nos entusiasme. (Charles  
Kinsley)  



- Um herói é alguém que podemos admirar sem justificação. (Kitty Kelley)  
- Ningué:m consegue ficar zangado com quem o faça rir. (Jay Leno)  
- O que está para trás e diante de nós são pequenos detalhes se comparados com o  
que se passa dentro de nós. (Ralph Waldo Emerson)  
- Somos todos exploradores. Seria capaz de passar a vida toda a olhar para uma  
porta e não a abrir? (Robert D. Ballard)  
- O presente é o ponto em que o tempo se encontra com a eternidade. (C. S.  
Lewis)  
- A adolescência é como uma casa em dia de mudanças: Uma desordem temporária.  
(Julius Warren)  
- O que se faz por amor, faz-se sempre para além do bem e do mal. (Nietzche)  
- O desporto consiste em delegarmos no corpo algumas das mais fortes virtudes da  
alma: a energia, a audácia e a paciência. (Jean Giraudoux)  
- Os problemas mais importantes da vida são, na sua grande maioria, apenas  
problemas de probabilidades. (Marquês de Laplace)  
- A coisa mais incompreensível que há no universo é o facto de ele ser  
compreensível. (Albert Einstein)  
- A verdade és tu. O mais que se segue já não interessa à conversa. Excepto para  
demonstrares essa verdade, em movimento de recuo. (Virgílio Ferreira)  
- A velhice é uma ilha rodeada de morte. (Juan Montalvo)  
- Há um abismo entre os que conseguem dormir e os que não conseguem. Essa é uma  
das divisões da raça humana. (Iris Murdoch)  
- Não há nada mais embaraçoso do que ver alguém fazer uma coisa que declarámos  
impossível de fazer. (Sam Ewing)  
- Um sorriso afável é a linguagem universal da amabilidade. (Waylon Jennings)  
- São as coisas em comum que tornam uma relação agradável, mas são as pequenas  
diferenças que a tornam interessante. (Todd Ruthman)  
- O coração tem razões que a razão ignora. (Blaise Pascal)  
- Não há nada tão rápido como um sentimento de antipatia. (Alfred de Musset)  
- O entusiasmo e o optimismo são as pernas da vida. (La Voz de Michoacán,  
Morelia)  
- A inteligência é como a roupa interior. Todos nós devíamos tê-la, mas não  
exibi-la. (James Dent)  
- Muitas pessoas que se gabam da sua boa memória lembram-se de coisas que mais  
valia serem esquecidas. (Sydney J. Harris)  
- Sem música, a vida é uma travessia no deserto. (Pat Conroy)  
- Diz o que tens a dizer, não o que deverias. (Henry David Thoreau)  
- A evolução significa que pertencemos a uma longa linhagem de vencedores. (Phil  
French)  
- Sonhar é pura beatitude, esperar que o sonho se concretize é a vida real.  
(Victor Hugo)  
- A simpatia é muito frequentemente um preconceito sentimental baseado na ideia  
de que a cara é o espelho da alma. Desafortunadamente, a cara é quase sempre uma  
máscara. (Santiago Ramóon y Cajal)  
- O entusiasta vence sempre o apático. Não é a força do braço, nem as armas, mas  
a força da alma que alcança a vitória. (Johann Gottlieb Fichte)  
- O forte faz o que pretende que aconteça, o fraco aguenta aquilo que o destino  
lhe impõe. (Alfred de Vigny)  
- Se a coisa vai sem ser preciso dizer nada, deixe-a ir. (Jacob Braude)  
- Peça sempre dinheiro emprestado a pessimistas. Eles não esperam ver a dúvida  
saldada. (SCHP, Hong Kong)  
- Nunca diga "surpreenda-me!" ao seu cabeleireiro ou barbeiro. (William Rotsler)  
 
- Um verdadeiro patriota é o tipo que leva uma multa de estacionamento e fica  
contente porque o sistema funcionou. (Gina Marie L.)  
- A meditação não é um meio para tranquilizar a nossa mente. É uma forma de  
entrar na tranquilidade que já lá está enterrada sob os 50000 pensamentos, que  



as pessoas em média têm por dia. (Deepak Choppa)  
- A flor da vida é aquele curto período entre o verde e o maduro. (Cullen  
Hightower)  
- A papelada é o fluido embalsamante da burocracia, que mantém uma aparência de  
vida onde ela não existe. (Pete du Pont)  
- Uma das coisas mais difíceis de imaginar é que não somos mais espertos do que  
a média. (Daniel Kahneman)  
- O paraíso está aberto a todos os bons corações. (Pierre Jean de Béranger)  
- O medo e a esperança têm pontos de contacto. (Richard Ford)  
- Ver o que está à frente dos nossos olhos exige uma luta constante. (George  
Orwell)  
- Cultiva bastante o teu paladar para que uma coisa boa, depois de te ter  
alimentado, desperte em ti doces, livres e caprichosos sonhos. (Jean-Louis  
Vaudoyer)  
- Se não triunfar à primeira, descubra se o derrotado recebe alguma coisa. (Bill  
Lyon)  
- Se o silêncio é de ouro, então a fala é de platina. Espalha a sabedoria,  
dissolve a ignorância, ventila injustiças, estimula a curiosidade, ilumina os  
espíritose diminui a solidão da alma. (Jan Struther)  
- O grande feito da nossa presença, onde quer que estejamos, é a dimensão das  
nossas atitudes. (Rui Campos)  
- Abril é o despertar da natureza. (Bern Williams)  
- É preciso mudar algo para que nada mude. (Lampedusa)  
- Aqueles que sonham acordados têm consciência de mil coisas que escapam aos que  
sonham adormecidos. (Edgar Allan Poe)  
- Nós somos o tecido de que são feitos os sonhos. (William Shakespeare)  
- A realidade nunca está longe dos sonhos. (Jacques Yves Cousteau)  
- Faz da tua vida um sonho e do teu sonho uma realidade. (Antoine de  
Saint-Exupéry)  
- A pessoa que diz "não digo mais nada" diz sempre. (Suzan L. Wiener)  
- Temos que estar dispostos a abdicar do bom para obtermos o optimo. (Kenny  
Rogers)  
- Primavera é quando sentimos vontade de assobiar, mesmo com os pés enfiados  
nuns sapatos encharcados. (Doug Larson)  
- Se soubermos que um obstáculo é intransponível, deixa de ser um obstáculo para  
se tornar um ponto de partida. (Juzsef Eorvos)  
- Não há limite de velocidade na estrada da excelência. (David W. Johnson)  
- É importante captar a música da vida que existe em toda a parte. A maioria das  
pessoas só escuta as dissonâncias. (Theodor Fontane)  
- O carácter é como os alicerces de uma casa: está abaixo da superfície. (citado  
em Home Issue Ideals)  
- Sabemos que os filhos estão a crescer quando deixam de perguntar-nos donde  
vieram e recusam dizer-nos para onde vão. (P. J. O'Rourke)  
- A água não é necessária à vida - a água é vida. (Antoine de Saint-Exupéry)  
- O gelo da timidez dissolve-se no fogo do amor. (William Shakespeare)  
- A timidez, inesgotável origem de tantas infelicidades na vida prática, é a  
causa directa, mesmo única, de toda a riqueza interior. (Emílio M. Cioran)  
- Espantosamente, as pessoas pensam que aquilo que lhes acontece só acontece a  
elas. (Michael Levine)  
- Uma boa gargalhada e um sono descansado são as duas melhores curas. (Prov.  
irlandês)  
- Existem três tipos de pessoas: aquelas que se lembram dos aniversários,  
aquelas que se esquecem e aquelas que se lembram, mas baralham tudo. (William  
Rotsler)  
- A vida é feita de mármore e lama. (Nathaniel Hawthorne)  
- Algumas ideias são tão estúpidas que apenas um intelectual poderia acreditar  
nelas. (Michael Levine)  



- Um optimista pensa que este é o melhor dos mundos. Um pessimista teme que isso  
seja verdade. (Doug Larson)  
- É possível saber mais sobre uma pessoa numa hora de jogo do que num ano de  
conversa. (Platão)  
- Cada floco de neve de uma avalance declara-se não culpado. (Stanislaw Lec)  
- Podemos conseguir safar-nos com base durante 15 minutos. Depois, é melhor que  
saibamos qualquer coisa. (H. Jackson Brown)  
- O que há de bom nas pessoas convencidas é que elas não falam dos outros.  
(Lucille Harper)  
- A acção é o antídoto para o desespero. (Joan Baez)  
- Não se alcança a harmonia quando todos tocam a mesma nota. (Doug Floyd)  
- A capacidade de comando é uma mistura de estratégia e carácter. Mas a faltar  
um destes elementos, antes falte a estratégia. (Normal Schwarzkopf)  
M - Não estraguemos um pedido de desculpas com uma desculpa. (Kimberly Johnson)  
- Quem não trabalha está mais vezes cansado do que quem o faz. (Michael Levine)  
- Os reflexos do céu na Terra são limitados e imperfeitos, como as incompletas  
existências que a habitam. Se não fosse assim, invejariam os anjos a vida na  
Terra. (Almeida Garrett)  
- Metade dos problemas desta vida deve-se ao facto de dizermos sim demasiado  
depressa e demorarmos demais a dizer não. (Josh Billings)  
- Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua opinião. (William  
Shakespeare)  
- Levantar-se é humano; ficar na cama é divino. (Joe Green)  
- Nenhum de nós é tão esperto como todos nós juntos. (Phil Condit)  
- Nos últimos 20 anos, os advogados têm proliferado, tal como os computadores.  
Mas, ao contrário dos computadores, os advogados não estão a ficar mais  
inteligentes nem mais baratos. (E. Burns)  
- A roda foi a maior invenção do Homem até ele se sentar ao volante. (Ardoyne  
Bezuidenhout)  
- É impossível rir e estar preocupado ao mesmo tempo. (Myrl V. Murray)  
- Há três etapas na vida: temos que dormir a sesta e não nos apetece; queremos  
dormir a sesta, mas não temos tempo; queremos dormir a sesta, temos tempo, mas  
não conseguimos dormir. (Sarah Raymond)  
- Quando o jogo acaba, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. (Prov.  
Italiano)  
- A idade não nos protege do amor. Mas, até certo ponto, o amor protege a idade.  
(Jeanne Moreau)  
- Enquanto as pessoas inteligentes conseguem frequentemente simplificar o que é  
complexo, um tolo tem mais tendê:ncia a complicar aquilo que é simples. (Gerald  
W. Gurmet)  
- Quando não conseguimos ter aquilo que desejamos, o melhor é começarmos a  
desejar aquilo que temos. (Kathleen A. Sutton)  
- Nunca tenha receio das sombras. Elas significam apenas que algures, não muito  
longe, está uma luz a brilhar. (Ruth E. Renkel)  
- A capacidade é aquilo que somos capazes de fazer. A motivação determina o que  
fazemos. A atitude marca a perfeiçã:o com que o fazemos. (Lou Holtz)  
- Todos voltamos a ser crianças quando estamos na cadeira do dentista. (Arthur  
Benjamim)  
- Hoje em dia sabemos o preço de tudo... e o valor de nada. (Oscar Wilde)  
- Pede-se um conselho para confirmar uma posição já tomada. (Sir William Osler)  
- No amor, agradamos mais pelos defeitos do que pelas qualidades essenciais.  
(Ninon de Lenclos)  
- Como pode nascer o amor? Talvez de uma súbita falha do universo, talvez de um  
erro, nunca de um acto de vontade. (Marguerite Duras)  
- A vida é demasiado curta para ser pequena. (Benjamim Disraeli)  
- O mundo é um livro. Cada passo que damos abre-nos uma nova página. (Lamartine)  
 



- Velho é alguém que chega a casa às 3 da manhã e descobre que é o primeiro a  
chegar. (Belfast Telegraph)  
- O meu corpo é um jardim, a minha vontade o seu jardineiro. (William  
Shakespeare)  
- Torna-se indispensável manter o vigor do corpo, para conserver o do espírito.  
(Vauvenargues)  
- A vida busca um mundo melhor. (Karl Kopper)  
- A criatividade é feita de atenção e de respeito pelos mínimos factos da  
realidade. (Francesco Alberoni)  
- Os romances policiais são, tal como as palavras cruzadas e chocolate, pequenos  
escapes de segurança e conforto. (John Douglas)  
- Só os verdadeiros amigos lhe chamarão a atenção quando a sua cara estiver  
suja. (Prov. Siciliano)  
- O que faz a máquina biológica do homem ser tão poderosa é a capacidade de  
modificar os seus actos através da imaginação: Torna-o capaz de simbolizar, de  
projectar-se imaginativamente nas consequências dos seus actos, de  
conceptualizar os seus planos, e de avaliar estes em relação a um sistema de  
valores. (J. Bronowski)  
- Um pessimista é um optimista com experiência. (François Truffaut)  
- Pela palavra "pensar" entendo eu tudo o que ocorre em nós de tal maneira que o  
notamos imediatamente por nós próprios. (Descartes)  
- Não existe educação tão boa como a dada pela adversidade. (Benjamim Disraeli)  
- O prazer das disputas é fazer a Paz. (Alfred de Musset)  
- Às vezes discute-se porque não se chega a compreender o que pretende  
demonstrar o nosso interlocutor. (Leon Tolstoi)  
- A alma é no sentido primordial aquilo pelo qual vivemos, sentimos e  
pensamos... (Aristóteles)  
- Integridade é ser-se bom mesmo quando ninguém está a ver. (LAT Synd.)  
- O conhecimento de um só efeito adquirido pelas causas leva a inteligência a  
entender e a ter a segurança de outros efeitos, sem necessidade de recorrer a  
outras experiências. (Galileu)  
- É nas dificuldades que compreendemos os amigos. (Prov. Chinês)  
- Amar é deixar de comparar. (Bernard Grasset)  
- Se não posso presumir que sei algo, presumo que não sei, pois o importante é  
presumir. (Ralph Emerson)  
- Os canadianos são americanos sem a Disneylândia. (Margaret Mahy)  
- Relativamente aos nossos interesses, uma sábia deliberação consiste na  
rectidão que nos serve para distinguir o objecto que devemos procurar, o meio  
que devemos usar e o tempo gasto na acção. (Aristóteles)  
- Os erros são a ponte habitual entre a inexperiência e a sabedoria. (Phyllis  
Theroux)  
- Quando tentamos descobrir o melhor nos outros, de alguma forma fazemos  
sobressair o melhor que há em nós. (William Ward)  
- A actividade enriquece mais que a prudência. (Vauvenargues)  
- Se as portas da percepção fossem purificadas tudo se mostraria ao Homem tal  
como é, Infinito. (William Blake)  
- Dançar é a arte de desenhar música. (José Rives Guerra)  
- O viciado no trabalho é alguém cuja distracção preferida é a segunda-feira de  
manhã. (Gil Stern)  
- O que hoje começou como novela de ficção científica, amanhã será terminado  
como reportagem. (Arthur C. Clarke)  
- Viver sem filosofar equivale verdadeiramente, a ter os olhos fechados, sem  
nunca procurar abri-los, é o prazer de ver todas as coisas que a nossa vista  
alcança não se compara à satisfação que confere o conhecimento do que se  
encontra pela filosofia; e enfim que este estudo é mais necessário para regar os  
costumes, e conduzir-nos na vida, do que o uso dos olhos para nos guiar os  
passos. (Descartes)  



- Por que razão o amor, que nasce de tão fracos princípios, logo impera com  
tanta tirania? (Shakespeare, em Romeu e Julieta)  
- Se nos fosse tirada a possibilidade de nos enganarmos, não conheceríamos o  
prazer de estar certos. (Aldo Cammarota)  
- As palavras são abundantes, mas as acções são preciosas. (Lech Walesa)  
- Numa página em branco pode existir tudo o que a tua imaginação souber  
inventar. (NCF)  
- O ar, para se purificar, precisa de tempestades. (SP)  
- Não existem factos, só interpretações. (Friedrich Nietzsche)  
- Quando concebemos a substância, concebemos uma coisa que existe de tal maneira  
que só tem necessidade de si própria para existir. (Descartes)  
- A análise é útil nas ciências, porém mata a imaginação. (SP)  
- Deus criou o tempo, o Homem criou a pressa. (Prov. Irlandês)  
- É melhor criar do que aprender. A criatividade é a verdadeira essência da  
vida. (Reinhold Niebuhr)  
- A virtude é de duas espécies: intelectual e moral. A primeira resulta  
sobretudo do ensino recebido, pelo que requer experiência e tempo. A segunda é  
produto do hábito. (Aristóteles)  
- O trabalho é o refúgio dos que não têm nada para fazer. (Oscar Wilde)  
- Os adultos são crianças obsoletas. (Seuss)  
- A palavra foi dada ao homem para esconder o seu pensamento. (Stendhal)  
- Não há nada neste Mundo tão certo como a morte e os impostos. (Benjamim  
Franklin)  
- A atenção é suficientemente sábia para encontrar a resposta. (SP)  
- A voz e o modo de olhar possuem, na mulher, uma potência singular e um encanto  
irresistível. (Jules Michelet)  
- Todo o saber científico deve ser reconstruído em todo o momento. (Bachelard)  
- Não há beleza perfeita que não contenha algo de estranho nas suas proporções.  
(Francis Bacon)  
- O sacrifício é uma virtude sempre admirável - nos outros. (Enrique Poncela)  
- Não há qualquer defesa adequada - salvo a estupidez - contra o impacto de uma  
ideia. (Percy Bridman)  
- O silêncio não se compreende, pratica-se. (SP)  
- O tempo muda tudo, menos algo dentro de nós que sempre se surpreende com as  
mudanças. (Thomas Hardy)  
- O Mundo é redondo, afim de que a amizade o possa envolver. (Pierre Teilhard)  
- O fracasso é a oportunidade de começar tudo de novo, de uma forma mais  
inteligente. (Henry Ford)  
- A Atenção é uma espécie de microscópio, que engrandece os objectos e nos faz  
descobrir neles propriedades que escapam a uma vista distraída. (SP)  
- A glória dos grandes homens deve sempre medir-se pelos meios de que se  
serviram para adquiri-la. (La Rochefoucauld)  
- Não é possível ignorarmos o fim das coisas se conhecermos o princípio delas.  
(São Tomás de Aquino)  
- Um milhão de probabilidades não produz uma certeza. (SP)  
- Por ela (dedução) entendemos o que se conclui necessariamente de certas outras  
coisas conhecidas com certeza. (Descartes)  
- O bom gosto faz-nos à primeira vista, julgar com o sentimento e que a razão  
teria aprovado, desde que lhe tivesse sido dado o tempo bastante para julgar a  
esse respeito, com base em justas ideias. (Crousaz)  
- O mundo é a unidade do todo, não foi criado por nenhum deus nem por nenhum  
homem; foi, é, e será um fogo eternamente vivo que se acende e se extingue de  
acordo com leis necessárias. (Heráclito)  
- Ao longo de uma linha de objectividade, é preciso dispor a série de erros  
comuns e normais. (Bachelard)  
- Quem somos nós? A resposta a esta pergunta não é apenas uma das missões da mas  
sim a missão da ciéncia. (Erwin Schrodinger)  



- Estamos de acordo em que a sabedoria moral consiste em nos conhecermos a nós  
próprios. (Platão)  
- Entre as criaturas racionais há os deuses, os homens e os seres como  
Pitágoras. (Aristóteles)  
- Um conjunto coordenado de leis objectivas respeitantes a um certo domínio  
constitui uma ciência. (E. Kahne)  
- A opinião pensa mal; ela não pensa; traduz necessidades em conhecimentos.  
(Bachelard)  
- As imaginações vivas, raramente são constantes. (SP)  
- O que caracteriza um trabalho científico é que ele se destina a satisfazer uma  
curiosidade desinteressada (Irène Joliot-Curie)  
- A teoria do senso comum é muito simples. Se qualquer um de nós desejar  
conhecer algo que desconhece sobre o mundo, não terá mais que abrir os olhos e  
olhar à volta. Temos de orientar os ouvidos e escutar os ruídos... (K. Popper)  
- O pensamento comum é a forma ideológica do agir humano de todos os dias.  
(Karel Kosik)  
- Toda a consciência é consciência de qualquer coisa. (Husserl)  
- Acreditar é admitir o impossível. (SP)  
- Nas demonstrações naturais, não se deve procurar a exactidão matemática.  
(Simplício)  
- Verdadeiramente, nós não inventamos nada o que quer que seja. Pedimos  
emprestado e raciocinamos. (Henry Miller)  
- As nossas mentes, aprendeu o homem moderno, talvez contenham sombras estranhas  
e irracionais do passado sub-humano - sombras que, sob tensão, podem por vezes  
alongar-se e incidir sombriamente na soleira da porta da nossa vida racional.  
(Loren Eiseley)  
- A delicadeza é como uma rosa, cujo perfume se pode sentir sem ser necessário  
tocá-la. (SP)  
- Não é a consciência que determina a vida mas é a vida que determina a  
consciência. (Marx)  
- Algum dinheiro evita preocupações, muito atrai-as". (Confúcio)  
- É realmente monstruosa a forma como a gente actua hoje em dia, dizendo coisas  
dos outros nas suas costas que são absoluta e completamente verdade". (Oscar  
Wilde)  
- Os debates políticos são como as corridas de Stock-cars. Ninguém quer saber de  
quem ganha; o que lhes interessa são os choques". (Molly Ivins)  
- Cogito ergo sum (Penso, logo existo). (Descartes)  
- A maneira mais fácil de encontrar algo perdido pela casa é comprar um  
substituto. (Rosenbaum)  
- As grandes oportunidades de ajudar os outros raramente acontecem, mas as  
pequenas surgem todos os dias. (Sally Koch)  
- O trabalho consiste no que o corpo é obrigado a fazer, e o divertimento  
consiste no que o corpo não é obrigado a fazer. (Mark Twain)  
- Em nós apenas existem quatro faculdades que podemos usar segundo o nosso  
intento: o entendimento, a imaginação, os sentimentos e a memória. (Descartes)  
- A poesia é a arte da sensibilidade exprimida por palavras. (SP)  
- O mundo é dos optimistas, os pessimistas não passam de espectadores. (François  
Guizot)  
- A antiguidade deve ser escutada com respeito, imitada com reflexão. (SP)  
- A vida está no seu melhor quando é agitada. (F. Paul Facult)  
- O Homem mais independente é, ainda, escravo do ar que respira. (SP)  
- O Homem não é um animal de excessos; é um coleccionador de esperanças.  
(Agustina Bessa-Luís)  
- A autoridade é como uma árvore, cujo fruto depende muito do solo. (SP)  
- Ao contrário das oportunidades, as tentações dão-nos sempre uma segunda  
hipótese. (O. A. Battista)  
- O homem comum ficará furioso se lhe disserem que o pai era desonesto, mas  



vaidoso se descobrir que o bisavô era um pirata. (Bern Williams)  
- A paciência é a capacidade de pôr o motor a funcionar ao ralenti quando nos  
apetece rebentar com a caixa de velocidades. (Barbara Johnson)  
- Eu sou pessimista pela inteligência, mas optimista pela vontade. (Antonio  
Gramsci)  
- Há pessoas que dão cumprimentos como se esperassem um recibo. (Kim Hubbard)  
- A descoberta consiste em ver o que todos vêem e pensar o que ninguém pensou.  
(Albert Szent-Gyorgyi)  
- Quando o trabalho é um prazer a vida é bela. Mas quando nos é imposto, a vida  
é uma escravidão. (Maximo Gorki)  
- Um pessimista é um homem que olha para ambos os lados antes de atravessar uma  
rua de sentido único. (Laurence J. Peter)  
- O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. (Platão)  
- Encorajamento depois de uma censura é sol depois de um aguaceiro. (Goethe)  
- O sexo dota o indivíduo com um instinto inebriante e poderoso que o move  
continuamente, de corpo e alma, na direcção de outro; transforma a escolha e  
conquista de uma companheira numa das mais gratas ocupações da sua vida e  
acrescenta à posse o prazer mais intenso, à rivalidade a raiva mais feroz, e à  
solidão uma eterna melancolia. Que mais será preciso para inundar o mundo de  
significado e beleza mais profundos? (George Santayana)  
- Quanto menos se sabe, tanto menos se duvida. (SP)  
- A obra de arte é, em certa medida, uma libertação duma personalidade:  
normalmente os nossos sentimentos estão sugeitos a toda a espécie de inibições e  
repressões; contemplamos uma obra de arte e dá-se imediatamente a libertação; e  
não só a libertação - a simpatia também é uma libertação de sentimentos - mas  
também é uma intensificação, uma sublimação. (H. Read)  
- O homem é um ser que tem necessidades, enquanto pertence ao mundo sensível, e  
neste aspecto, a sua razão tem uma missão indeclinável para com a sensibilidade:  
a de se ocupar dos seus interesses, elaborando máximas práticas com volta à  
felicidade desta vida e duma vida futura. (Kant)  
- Quando a nossa alma está cheia de sentimento, os nossos discursos são cheios  
de interesse. (SP)  
- Os olhos falam tanto como a língua, com a vantagem de que a linguagem dos  
olhos não precisa de dicionário para ser compreendida em todas as partes do  
mundo. (Ralph Waldo Emerson)  
- Um homem de génio não comete erros: os seus enganos são voluntários e  
constituem a porta da descoberta. (James Joyce)  
- A maior fonte de despesa que se pode fazer, é a do tempo. (SP)  
- Se as viagens no tempo existissem, a nossa época estaria recheada de turistas  
do futuro. (Stephen Hawking)  
- Os sonhos são a estrada magnífica para o inconsciente. (Sigmund Freud)  
- Os discursos académicos são como lustres de cristal: brilham, mas não aquecem.  
(SP)  
- Conselho é aquilo que pedimos quando sabemos a solução mas preferimos não  
saber. (Erica Jong)  
- O riso não é um mau começo para uma amizade, e é o melhor meio de terminá-la.  
(Oscar Wilde)  
- A crítica é o prazer de compreender os espíritos, não de os ensinar.  
(Sainte-Beuve)  
- Aquilo que está certo é muitas vezes varrido por aquilo que é conveniente.  
(Bodie Thoene)  
- Já não é possível aprender tudo de cor. Uma pessoa culta já não é quem sabe  
muitas coisas; agora é quem sabe onde procurar informação. (Jacques Arsac)  
- Ter filhos não nos transforma automaticamente em pais, tal como ter um piano  
não nos transforma em pianistas. (Michael Levine)  
- O tempo faz heróis, mas dissolve as celebridades. (Daniel Boorsiin)  
- Num mundo perfeito os jogadores de futebol queixar-se-iam por os professores  



ganharem milhões. (John Gratton)  
- Hoje em dia, certas pessoas esperam que as portas das oportunidades se abram  
por controlo remoto. (M. Charles Wheeler)  
- Um acto de justiça volta a página de uma má acção; um acto de vingança escreve  
nova página. (Marylin Vos Savant)  
- Quando deixarmos de ter tempo para os nossos amigos, perdemos o equilíbrio.  
(Michael Levine)  
- A arte de descansar é uma parte de trabalhar. (John Steinbeck)  
- A arte é inseparável da ciência, e não é mais do que a aplicação dela.  
(Leonardo Da Vinci)  
- A escrita é testemunho dum pensamento: utiliza palavras carregadas de sentido.  
(G. Groussy)  
- O selvagem adora ídolos de madeira e de pedra; o homem civilizado ídolos de  
carne e de sangue. (Edgar Morin)  
- A espontaneidade do indivíduo é a grande experiência, o conceito da  
genialidade e o ideal da obra de arte como expressão da personalidade genial.  
(A. Hauser)  
- Sentir gratidão e não a demonstrar é como embrulhar um presente e não o  
oferecer. (William Arthur Ward)  
- Uma boa educação enriquece a alma de pensamentos úteis e de sentimentos  
elevados. (SP)  
- Os valores são objectivos, quer dizer, não dependem das preferências  
individuais, mantendo a sua forma de realidade para além de toda a apreciação e  
valorização. (J. Ferrater Mora)  
- A arte capacita o homem para compreender a realidade e ajuda-o não só a  
suportá-la como a transformá-la. (Ernest Fisher)  
- Não saber que em todos os assuntos os hábitos se adquirem mediante a  
continuidade dos hábitos, é um erro grosseiro. (Aristóteles)  
- A ciência é a organização do nosso conhecimento de tal modo que se apodere de  
uma parte cada vez mais considerável deste potencial oculto da natureza. (J.  
Bronowski)  
- Os princípios gerais fazem parte dos nossos pensamentos, dos quais constituem  
a alma e a ligação. (Leibniz)  
- Qualquer conhecimento sintético funda-se na experiência. (Bertrand Russell)  
- Ao olharmos para a História, torna-se claro que o comportamento humano é muito  
mais fácil de prever de que o tempo. (Michael Levine)  
- A poesia é indispensável... a arte concebida como o meio de colocar o homem em  
estado de equilíbrio com o ambiente circundante. (Ernest Fisher)  
- A virtude é o 2o poder em relação à natureza, inscrevendo-se na sensibilidade:  
essa palavra significa força, pois não há virtude sem combates, não os há sem  
vitória; esta vitória é a parte hegemônica da alma, que dócil à voz da  
consciência discerne a ordem do todo e decide livremente a ele aderir. (Jean  
Jacques Rousseau)  
- A vida contemplativa é a mais digna? (S. Tomás de Aquino)  
- Toda a acção assenta em vastas zonas de automatismo. O automatismo serve de  
ponto de apoio e de ponto de partida às novas iniciativas. O pensamento e a  
vontade são um meio de criar e explorar automatismos, a aptidão de fabricar  
hábitos. (H. Delacroix)  
- A ciência desenvolve-se no homem a partir dos comportamentos exploratório ou  
de curiosidade. (K. Lorenz)  
- Um problema é uma questão que é preciso resolver e que costuma apresentar-se  
sob a forma de uma pergunta. (Ignacio Izuzquiza)  
- O raciocínio é um acto mental que permite passar de certos juízos a outros  
juízos, ligando-os uns aos outros. (M. Gex)  
- A imagem é testemunho dum olhar: mostra objectos carregados de signos. (G.  
Groussy)  
- O mundo significado na arte nunca é de modo algum apenas o mundo concreto da  



realidade de todos os dias, mas também não é um mundo de mera fantasia,  
ilusão,... (H. Marcuse)  
- O reflexo é uma reacção não aprendida, involuntária e imediata em resposta a  
um estímulo que age sobre o organismo. (A. Mucchielli)  
- A consciência deve ser a estrela polar das acções humanas. (SP)  
- O raciocínio puro é um acto do espírito que, na posse de certos conhecimentos  
referentes a um objecto, é capaz de fazer progredir e seu saber sem necessitar  
recorrer de novo à experiência desse objecto. (J. Dopp)  
- A amizade é quase sempre a união de parte de um espírito com parte de outro;  
as pessoas são amigas em partes. (George Santayana)  
- Não apontes só defeitos, aponta também soluções. (Henry Ford)  
- A alegria é o perfume gratificante, fruto do dever cumprido. (SP)  
- Errar é humano, mas atribuir o erro aos outros ainda é mais humano. (B.G.)  
- Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única.  
(Albert Schweitzer)  
- Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras  
constroem moínhos de vento. (Prov. Chinês)  
- Não corras. Parte antes com pontualidade. (La Fontaine)  
- Daqui a um milhão de anos é possível que a Terra seja habitada por criaturas  
que negarão peremptoriamente descenderem do Homem. (The Irish Digest)  
- Quando alguma coisa é engraçada, examine-a para encontrar uma verdade oculta.  
(George Santayana)  
- O desporto é o departamento de jogos nos grandes armazéns da vida humana.  
(Howard Cosell)  
- A parte mais saudável do nosso corpo é a que mais se exercita. (Séneca)  
(SP - Sabedoria Popular)  
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      "Nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe  
      outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe  
      posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu a ajudarei a  
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      Hermann Hesse 
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      Chuang Tzu 
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      formam delas." 
      Epictetus 
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        têm na vida nenhum sonho, e faltam a esse também." 
          
        12 
        "Quem sou eu para mim? Só uma sensação minha." 
          
        13 
        "Ter opiniões é estar vendido a si mesmo. Não ter opiniões é existir.  
        Ter todas as opiniões é ser poeta." 
          
        14 
        "... esse episódio de imaginação a que chamamos realidade." 
          
        15 
        "Em mim todas as afeições se passam à superfície, mas sinceramente.  
        Tenho sido ator sempre, e a valer. Sempre que amei, fingi que amei, e  
        para mim mesmo o finjo." 
 
        16 



        "Deus quer, o homem sonha, a obra nasce." 
        
      topo da página 
        
      Mark Twain  
      1 
      "A arte da profecia é muito difícil. Especialmente em relação ao futuro." 
 
 
      2 
      "Há três espécies de mentiras: mentiras ostensivas, mentiras disfarçadas e  
      campanhas eleitorais." 
        
      3 
      "Primeiro obtenha os fatos; depois pode torcê-los tanto quanto quiser. " 
 
 
      4 
      "Quando estiveres zangado conta até dez; se estiveres muito zangado, xinga  
      !" 
 
      5 
      "A modéstia morreu quando a falsa modéstia apareceu." 
      topo da página 
        
        
      Omar Kháyyám 
        
      1 
      "Como é vil o coração que, incapaz de amar, não pode conhecer o delírio da  
      paixão! ... 
      Se não amas, és indigno do sol que te ilumina, da lua que te consola." 
 
      2 
      "Fecha o teu Corão. 
      Pensa livremente e livremente encara o Céu e a Terra. 
      Ao pobre que passa, dá a metade do que possuis. 
      Perdoa a todos os culpados. 
      Não entristeças ninguém 
      E esconde-te para sorrir ..." 
 
      3 
      "Deixemo-nos de palavras vãs. 
      Levanta-te e dá-me um pouco de vinho. 
      Esta noite tua boca é a mais bela rosa do mundo e basta para todos os meus  
      desejos. 
      Dá-me vinho. 
      Que ele seja corado como as tuas faces, e o meu remorso será ligeiro como  
      as tuas tranças." 
 
      4 
      "Se enxertaste no teu coração a rosa do Amor, tua vida não foi inútil,  
      quer tenhas buscado ouvir a voz de Deus, quer tenhas sorridente empunhado  
      a taça do prazer." 
 
      5 
      "Um jardim, uma rapariga ondulosa, uma ânfora de vinho, o meu desejo e a  



      minha amargura: eis o meu Paraíso e meu Inferno! ... Quem sabe, porém, o  
      que é o Céu, que é o Inferno?" 
 
      6 
      "Quando eu não viver mais, não haverá mais rosas, nem ciprestes, nem  
      lábios vermelhos, nem vinhos perfumados. 
      Não haverá mais auroras, nem crepúsculos, nem alegrias, nem penas. 
      O universo não existirá mais, pois ele existe em função de meu  
pensamento." 
 
      7 
      "Quando a brisa da manhã entreabre as rosas e lhes segreda que as violetas  
      já ostentam as suas vestes, só é digno da vida o que contempla ao seu  
      lado, adormecida, uma esbelta rapariga, e toma da taça e a esvazia, e  
      depois a atira ao chão." 
 
      8 
      "Aurora! 
      Felicidade e pureza!... 
      Um imenso rubi cintila em cada taça. 
      Toma estes dois ramos de sândalo. 
      Transforma o maior numa cítara e beija o outro, para que o seu perfume te  
      embalsame." 
 
      9 
      "Nosso universo é um caminho de rosas 
      Nossos visitantes são as borboletas. 
      Nossos músicos são os rouxinóis. 
      Quando não há mais rosas, nem folhas, as estrelas são as minhas rosas e a  
      tua cabeleira é a minha floresta." 
 
      10 
      " Lâmpadas que se apagam, esperanças que se acendem: Aurora. 
      Lâmpadas que se acendem, esperanças que se apagam: Noite." 
 
      11 
      "Recebi o golpe que esperava. 
      Abandonou-me a bem-amada. 
      Quando eu a possuia, era-me tão fácil desprezar o amor e exaltar todas as  
      renúncias! ... 
      Junto de tua amada, Kháyyám, como estavas só! 
      Sabes? 
      Ela se foi para que tu possas refugiar-te nela ..." 
 
      12 
      "Todos sabem que meus lábios nunca murmuraram uma oração. Não procurei  
      nunca dissimular os meus pecados. Ignoro se existem realmente uma Justiça  
      e uma Misericórdia mas , se existem, não desespero delas: fui sempre um  
      homem sincero." 
 
      13 
      "Que vale mais? Fazer exame de consciência sentado na taverna, ou  
      prosternado na mesquita? Não me interessa saber se tenho um Senhor e o  
      destino que me reserva." 
 
      14 
      "Procura ser feliz ainda hoje, pois não sabes o que te reserva o dia de  



      amanhã. Toma uma urna de vinho, senta-te ao clarão do luar e monologa: -  
      Talvez amanhã a lua me procure em vão." 
 
      15 
      "Contenta-te com poucos amigos. Não busques prolongar a simpatia que  
      alguém te inspirou. Antes de apertares a mão de um homem, considera se ela  
      um dia não se erguerá contra ti." 
 
      16 
      "Sinto que minha mocidade refloresce. Desejo aquele vinho que me dá calor  
      e alegria ... Quero vinho ... Dizes que é amargo? não importa. Tem o gosto  
      da vida." 
 
      17 
      "Inútil é que te aflijas: nada podes acêrca de teu destino. Se és  
      prudente, aproveita o momento atual. O futuro? Sabes o que ele te  
      reservará?" 
 
      18 
      "Alem da terra, além do Infinito, eu procurava em vão o Céu e o Inferno.  
      Mas uma voz me disse : o Céu e o Inferno estão em ti mesmo." 
 
      19 
      "A brisa da primavera renova as rosas e, na sombra azul do jardim,  
      acaricia o rosto de minha amada. A despeito da ventura que já gozei, sou  
      tão feliz hoje que não me lembro de ontem: esqueço o passado ... É tão  
      imperioso o prazer deste momento ..." 
 
      20 
      "Perderei ainda muito tempo, querendo encher o mar com pedras? Desprezo  
      igualmente os libertinos e os devotos. Kháyyám, quem te poderá assegurar  
      que irás para o Céu ou para o Inferno? Que significam estas duas palavras?  
      ... Conheces alguém que já tenha visitado esses países misteriosos." 
 
      21 
      "Os dias passam rápidos como as àguas do rio ou o vento do deserto. Dois  
      dias há, em particular, que me são indiferentes: o que passou ontem, o que  
      virá amanhã." 
 
      22 
      "Kháyyám ! Tecendo a tenda da sabedoria caiste na fogueira da Dor e  
      ficaste reduzido a cinzas. O anjo Azrael cortou as cordas de tua tenda e a  
      Morte vendeu-a por uma canção." 
 
      topo da página 
        
        
      Oscar Wilde 
         
        1 
        "Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas  
        existe." 
        Colaboração de Verinha 
        2 
        One pulse of passion - youth's first fiery glow -  
        Is worth the hoarded proverbs of the sage: 
        Vex not thy soul with dead philosophy; 



        Have we not lips to kiss with, hearts to love, and eyes to see?" 
 
        3 
        "Onde há aflição há terra sagrada." 
          
        4 
        "Não tenho nada a declarar, excepto minha genialidade." 
        (ao passar pela alfândega dos EUA) 
        Colaboração de Maria Cristina 
 
        5 
        "O fim da arte é, simplesmente, criar um estado de alma." 
 
 
        6 
        "Todos os grandes homens têm seus discípulos, mas sempre é Judas quem  
        escreve as biografias." 
 
        7 
        "Experiência é o nome que cada qual dá a seus próprios erros." 
 
        8 
        "O publico é maravilhosamente tolerante: perdoa tudo, menos o gênio." 
 
        9 
        "Nada purifica, a não ser a inteligência." 
 
        10 
        "A diferença entre literatura e jornalismo  é que o jornalismo é  
        ilegível, e a literatura não é lida." 
 
        11 
        "O mistério do amor é mais profundo que o mistério da morte." 
 
        12 
        "Os homens que nos pregam moral são quase sempre hipócritas; as mulheres  
        que nos pregam moral são quase sempre feias." 
 
        13 
        "Os parentes são, simplesmente, um entediante punhado de pessoas que não  
        têm o mais remoto conhecimento de como viver, nem o menor instinto sobre  
        quando morrer." 
 
        14 
        "A personalidade é algo misteriosíssimo. Um homem nem sempre pode ser  
        estimado pelo que faz. Pode observar a lei, e, apesar disso carecer de  
        valor. Pode infringir a lei, e, apesar disso, ser grande." 
 
        15 
        "Só os sentidos podem curar a alma, assim como só a alma pode curar os  
        sentidos." 
 
        16 
        "Pode-se resistir  a tudo, menos a uma tentação." 
 
        17 
        "A única maneira de livrar-se de uma tentação é ceder a ela." 



 
        18 
        "Os velhos acreditam em tudo; os de meia idade suspeitam de tudo; os  
        jovens sabem tudo." 
 
      topo da página 
        
        
      Poetas  
      1 
      "Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar" 
      Antonio Machado  
        
      2 
      "Ever let the Fancy roam, 
      Pleasure never is at home."  
      John Keats 
        
      3 
      "Vamos andando solidamente e de repente vemos um por-do-sol e estamos  
      perdidos de novo." 
      Jorge Luis Borges 
      Colaboração de Cleide 
        
      4 
      "Amar é mudar a alma de endereço." 
      Mário Quintana 
      Colaboração de Cleide 
        
      5 
      "Que não seja imortal, posto que é chama 
      Mas que seja infinito enquanto dure." 
      Vinícius de Moraes 
      Colaboração de Graça  
        
      topo da página 
        
        
      Provérbios e ditos 
        
      1 
      "Nunca alijas a aflição enquanto a aflição não te atingir." 
      Provérbio norte americano 
        
      2 
      "Não se esquenta uma casa com promessa de lenha 
      "Provérbio russo 
        
      3 
      "Antes de partires para a guerra, reza uma vez; antes de embarcares para o  
      mar, reza duas vezes; antes de casares, reza três vezes." 
      Provérbio russo 
        
      4 
      "As dificuldades são como as montanhas. Elas só se aplainam quando  
      avançamos sobre elas." 
      Provérbio japonês 



        
      5 
      "Uma grande cidade é um grande deserto." 
      Provérbio grego 
 
      6 
      "É preferível ser dono de uma moeda do que escravo de duas." 
      Provérbio grego 
 
      7 
      "Mesmo o leão tem que se defender contra as pulgas." 
      Provérbio alemão 
 
      8 
      "A estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções." 
      Provérbio popular 
        
      topo da página 
        
        
      William Shakespeare 
      1 
      "Conservar algo que possa recordar-te seria admitir que eu pudesse  
      esquecer-te" 
 
      2 
      "We are such stuff 
      As dreams are made on; and our little life 
      Is rounded with a sleep." 
 
      3 
      "Nossas dúvidas são traidoras 
      e nos fazem perder o bem que podemos conquistar, se não fosse o medo de  
      tentar." 
 
      4 
      "O mundo é um palco, e homens e mulheres não mais que meros atores. Entram  
      e saem de cena e durante a sua vida não fazem mais do que desempenhar  
      alguns papéis." 
        
      topo da página 
        
      Outros 
        
        1 
        "A distância tem o poder de unir os mais distantes ... e separar os mais  
        unidos" 
        Desconheço 
        Colaboração de Lúcia 
          
        2 
        "Saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou" 
        Desconheço 
        
        3 
        "As pessoas entram na vida da gente por acaso, mas não é por acaso que  
        permanecem." 



        Desconheço 
        Colaboração de Graça  
            
        4 
        "Nós envelhecemos, não porque o tempo passa, mas principalmente porque  
        abandonamos nossos sonhos." 
        Desconheço 
        Colaboração de Cleide  
            
        5 
        "Lembrar é fácil para quem tem memória, esquecer porém é difícil para  
        quem tem coração." 
        Desconheço 
        Colaboração de Graça  
            
        6 
        "Se todas as decisões fossem racionais, o mundo seria uma grande  
        plantação de soja." 
        Desconheço 
        Colaboração de Maria Cristina 
          
        7 
        "É certo que tua mão ajude no vôo mas que não se atreva a ocupar o lugar  
        das asas"  
        Desconheço 
        Colaboração de Cleide 
          
        8 
        "Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas." 
        Abbie Hoffman  
          
        9 
        "Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o  
contrário" 
        Albert Einstein  
          
        10 
        "Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que  
        o criou" 
        Albert Einstein 
          
        11 
        "A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Ela amplia a visão,  
        dilata a mente, desafia o impossível. Sem a imaginação o pensamento  
        estagna." 
        Albert Einstein  
          
        12 
        "O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem  
        sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir." 
        Albert Einstein  
          
        13 
        "Se eu tivesse que definir a vida numa única palavra, diria que Vida é  
        Criação." 
        Claude Bernard  
          



        14 
        "A distância é como o vento, acende os fogos grandes e apaga os  
        pequenos." 
        Domenico Modugno 
        Colaboração de Cleide  
          
        15 
        "O primeiro problema para todos nós, homens e mulheres, não é aprender,  
        mas desaprender." 
        Gloria Steinem 
          
        16 
        "Aos saltos não se sobem montanhas, a passos lentos sim" 
        Gregório I 
        Colaboração de Cleide  
          
        17 
        "Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso  
        mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber  
        a diferença." 
        Homilia usada pelos Alcoólicos Anônimos  
          
        18 
        "És um Deus?" perguntaram a Buda. 
        "Não", respondeu-lhes. 
        "És então um anjo?" "Não." 
        "Um santo?""Não." 
        "Que és então?" 
        E Buda respondeu: "Eu sou desperto." 
        Houston Smith  
              
        19 
        "O homem, um deus quando sonha e apenas um mendigo quando pensa." 
        Hyperion Hölderlin 
        Colaboração de Cleide 
        20 
        "Vida é o que acontece enquanto estamos fazendo outros planos." 
        John Lennon 
          
        21 
        "Demora muito tempo para que nos tornemos jovens" 
        Pablo Picasso 
 
 
        22 
        "Só encontramos a nós mesmos depois de encarar a verdade." 
        Pearl Bayley 
        Colaboração de Clide 
          
        23 
        "A única diferença entre um louco e eu é que não sou louco." 
        Salvador Dali  
          
        24 
        Só porque ninguém está ouvindo, não significa que não deva ser dito" 
        Shugueki 
        Colaboração de Cleide 



          
        25 
        "Quando uma semente - ou um animal - está maduro, precisa passar para a  
        próxima fase. Senão, apodrece. " 
        Stewart Edward White  
          
        26 
        "Se eu pudesse voltar à juventude, cometeria todos aqueles erros de  
        novo. Só que mais cedo." 
        Tallulah Bankhead 
        Colaboração de Cleide  
        
        27 
        "Se pudéssemos limpar as portas da percepção, tudo se revelaria ao homem  
        tal como é: infinito." 
        William Blake  
          
 
 
PAZ  
  "Nada lhe trará paz, a não ser você mesmo."   Emerson 
  
 
 
 
AMOR  
  "O fogo purifica tudo no mundo material, o amor purifica tudo no mundo  
  espiritual."  Henri Amiel 
  "O amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar juntospara a  
  mesma direção." Antoine de Saint-Exupéry 
  "A maior de todas as artes é a arte de viver juntos." Willian Lyon Phelps 
  "O ciumento não ama o outro, ama a si próprio." La Rochefoucauld 
  "O ciumento passa a vida procurando um segredo do que vai destruir sua  
  felicidade." Oxenstiern 
  "Quanto mais vazio está um coração, mais ele pesa." Amiel-Lapeyre  
  "O amor nasce de quase nada e morre de quase tudo." Júlio Dantas 
  "O coração da gente é como uma casa que não pode ficar vazio." Menotti del  
  Picchia 
  "O maior poder de sedução é o silêncio. Ponha suas intenções à vista, mas não  
  fale." Dorival Cayme 
  "Nunca diga que esqueceu um grande amor, diga apenas que já pode dizer seu  
  nome sem que seus olhos se encham de lágrimas..." Anônimo 
  "Não existe amores impossíveis, e sim pessoas incapazes de lutar por seu  
  grande amor." Anônimo  
  "Amar em segredo é como ter asas e não poder voar." Manoel Alves  
  "O poder da vontade não transforma o homem. O tempo não transforma o homem. O  
  amor transforma." Paulo Coelho 
  "O sorriso é a manifestação dos lábios, quando os olhos encontram o que o  
  coração procura." Patrícia Oliveira 
  "As mais lindas palavras de amor, são ditas no silêncio de um olhar." Juliana  
  Silva 
  "Não tenha medo de expressar seus sentimentos. Amar faz bem a quem ama e a  
  quem é amado." Roseli Rosa 
  "O amor é grande mas cabe no breve espaço de beijar." Drummond  
  "Ame. Pois amor são aves em vôo rasante na água. Procuram um lugar para  
  pousar, e nem sempre encontram, indo embora tão rapidamente quanto vieram!"  
  Bruno Vivas Bittencourt 



  "O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu."  
  Michelangelo Buonarroti 
  "Nada cura como o tempo e o amor." Laura Nyro 
  "Quando alguém começa a tentar explicar ou entender a amor, é porque essa  
  pessoa nunca amou." Anônimo 
  "A melhor definição do amor não vale um beijo." Machado de Assis 
  "O amor é a um só tempo a mais doce das alegrias e a mais amarga das  
  tristezas." Bailey 
  "O primeiro suspiro de amor é também o úlimo de sabedoria."  Antonio Bret 
  "Como são sábios aqueles que são tolos no amor." Joshua Cook 
  "Nada há tão doce na vida como os jovens sonhos de amor." Thomas Moore 
  "Nada escrevi que prestasse até que comecei a amar." Lord Byron  
  "Quem amou conhece tudo o que a vida contém de sofrimento e alegria." George  
  Sand 
  Quem ama acredita no impossível."  Elizabeh Barrett Browning 
  "O amor não fica simplesmente parado, como uma pedra. Tem que ser feito, como  
  o pão; refeito o tempo todo, renovado." Ursula K. Le Guin  
  "A maioria de nós ama por causa da necessidade de amar, não porque achamos  
  alguém que mereça." Nikki Giovanni 
 
 
 
  TRABALHO  
  "Você nunca deve sentir vergonha de seu trabalho, mesmo o mais humilde e sujo,  
  mas deve sentir vergonha apenas da sujeira moral, que é a ociosidade do seu  
  corpo, que é o resultado direto do consumo do trabalho de outros." Tolstoi 
  "O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra." Aristóteles 
 
  "Trabalha em algo, para que o diabo te encontre sempre ocupado." São Jerônimo 
 
  "Querer ser bem sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar."  
  David Bly 
 
  "O primeiro filho da ociosidade é a pobreza." Conde de Vimioso 
 
  "O trabalho afasta de nós três grandes males: o tédio, o vício e a  
  necessidade." Voltaire 
 
  "O gênio é um por cento de inspiração e noventa por cento de transpiração."  
  Thomas A. Edison 
 
  "O que fazemos durante as horas de trabalho determina o que temos; o que  
  fazemos nas horas de lazer determina o que somos." Charles Schulz 
 
  O trabalho é, na maioria da vezes, o pai do prazer." Voltaire 
 
  "Nunca é perdido o tempo dedicado ao trabalho." Ralph W. Emerson 
 
  "Por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira uma sensação de vitória  
  ."Jack Kemp 
 
  "Todo homem trabalhador tem sempre uma oportunidade." H. Hubbert 
 
  "Considero feliz aquele que quando se fala de êxito busca a resposta em seu  
  trabalho." Ralph 
  W. Emerson 
 



 
 
 
  SABEDORIA  
  "A Inteligência é uma espécie de paladar, que nos da a capacidade de saborear  
  idéias."    Susan Suntag 
  "O cérebro é como um pára-quedas. Só funciona quando está aberto." Sir James  
  Dewar 
  "Nada neste mundo é tão poderoso como uma idéia cuja oportunidade chegou."  
  Victor Hugo 
  "Quem pensa pouco erra muito." Leonardo da Vinci 
  "Ter idéias fechadas e só aprender com o tempo, a pauladas, é o preço  
  corriqueiro que se paga em toda a parte pela tranqüilidade de não pensar."  
  Roberto Mangabeira Unger 
  "Ainda que tivesse que ficar só, não trocaria a minha liberdade de pensar por  
  um trono." Lord Byron 
  "Não basta saber, é preferível saber aplicar. Não é bastante querer, é preciso  
  saber querer." Goethe 
 
  "O homem pode tanto quanto sabe." Francis Bacon 
 
  "Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso, aprendemos sempre." Paulo  
  Freire 
 
  "Só uma coisa sabemos: é que não sabemos nada." L. A. Sêneca 
 
  "O sábio teme o céu sereno; em compensação, quando vem a tempestade ele  
  caminha sobre as ondas e desafia o vento." Confúcio 
 
  "Só os grandes sábios e os grandes ignorantes são imutáveis."  Confúcio 
 
  "A cultura não é um substituto para a vida, mas a chave para ela." Mallock 
 
  "Se eu conhecesse a causa da minha ignorância, seria um sábio." Kahlil Gibran 
 
  "Ter consciência da própria importância já é um   passo para o saber."  
  Benjamin Disraeli 
 
 
 
 
  VIRTUDES  
  "Esta é a lei divina da vida; só a virtude fica firme. Todo o resto é nada."   
  Pitágoras 
  "A leitura torna o homem completo; A conversação torna-o ágil; O escrever lhe  
  dá precisão." Francis Bacon 
  "Seja severo ao julgar a si mesmo e gentil ao julgar os outros. Assim voê não  
  terá inimigos." Tolstoi 
  "Seu corpo é uma cidade cheia de bem e mau, você é o rei desta cidade e seu  
  intelecto é seu único conselheiro."    São Lucas 
  "Que homem é sábio? O que estuda sem cessar. Que homem é forte? O que sabe se  
  dar limites. Que homem é rico? O que é feliz com o que tem."   O Talmude. 
  "Alguns vivem segundo seus próprios pensamentos, e alguns segundo os  
  pensamentos dos outros; essa é uma distinção crucial entre as pessoas."    
  Tolstoi 
  "A verdadeira virtude jamais volta os olhos para a sombra que deixa para trás:  
  a fama." Goethe 



  "Diga o melhor. Pense o resto." Craig Seibold 
  "Uma palavra vale uma moeda. O silêncio, duas." Talmude  
  "Um bom exemplo é o melhor sermão." Benjamin Franklin  
  "O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito." Peter F.  
  Drucker  
  "Os tagarelas são os mais discretos de todos os homens: falam, falam, e não  
  dizem nada." d’Houdedot  
  "Para falar bem é preciso falar pouco." Cristina da Suécia 
  "Falar sem pensar é disparar sem apontar." G. Herbert 
  "As palavras são filhas do vento; as obras, filhas da alma." W. Jones 
  "As palavras são a voz do coração." Confúcio 
  "Se dizeres o que queres dizer, ouves o que não queres ouvir." Fílon 
  "É próprio dos grandes espíritos dizer muito em poucas palavras; pelo  
  contrário, os néscios tem o dom de falar muito sem dizer nada." Richardson 
  "Não há espelho que melhor reflita a imagem do homem do que sua palavras."  
  Luís Vives  
  "O primeiro passo para o bem é não fazer o mal." Rousseau 
 
  "Sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere." Saadi 
  "Quem vive bem, calando prega." Tomás de Kempis 
 
  "Nunca faças o que te desagrada ver fazer a outros." Tales de Mileto 
 
  "Esquece as injúrias, nunca as amabilidades." Confúcio 
 
  "O homem sábio não é o que sabe distinguir o bem do mal, mas aquele que sabe  
  distinguir dos males o menor." Califa Omar Bin el-Khattab 
 
  "Não pode haver felicidade quando as coisas nas quais acreditamos são  
  diferentes das que fazemos." Freya Stark   
 
  "A gratidão é a memória do coração." Antistenes   
 
  "Não há autoridade como a que se funda na justiça e se exerce pela virtude."  
  Plínio, O Jovem 
 
  "As pessoas te pesam? Não as carregues nos ombros. Leve-as no coração." Dom  
  Hélder Câmara 
 
  "Ao receber um mal os homens costumam anotá-lo em mármore. Se é um bem que  
  recebem, escrevemno no pó." More 
 
  "O prêmio de uma boa ação é tê-la praticado." L. A. Sêneca  
 
  "Aquilo que nos agrada em nossos amigos é a atenção que eles nos dedicam."  
  Tristan Bernard 
 
  "Só o tempo pode revelar-nos um homem bom; o perverso pode ser conhecido  
  apenas em um dia." William Shakespeare 
  "Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia  
  que freqüenta: o que tem  companheiros decentes e honestos adquire,  
  merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança  
  com eles." Maquiavel, historiador italiano 
  "Não cometas nenhum ato vergonhoso nem na presença de outros nem em segredo. A  
  tua primeira lei deve ser o respeito a ti mesmo." Pitágoras, filósofo e  
  matemático grego 
 



 
 
VIOLÊNCIA  
  "O fundamento das sociedades antigas era a violência. A base da nossa,  
  comtemporânea, é a concórdia sábia, a negação da violência." Tolstoi 
  "Quem é reakmente hábil na comunicação com os outros é de modo geral uma  
  pessoa humilde e tranqüila. A isso se chama a virtude da não resistência. A  
  isto se chama estar em harmonia com o céu."   Lao-Tzu 
  "Pensam alguns que é impossível governar pessoas sem violência. E assim fazem  
  o que fazem aos cavalos, quando os cegam a fim de que andem mais  
  obedientemente em círculos." Tolstoi 
  "Há dois caminhos para guiar a atividade humana. Um é forçar uma pessoa a agir  
  contra os seus desejos; o outro é guiar os desejos dessa pessoa, convencê-la  
  por meio de raciocínio. Um é o caminho da violência: este é usado pelos  
  ignorantes, e conduz ao mais completo desapontamento. O outro é apoiado pela  
  experiência, e é sempre bem sucedido." Abraham Comb 
  
 
 
 
RIQUEZA  
  A riqueza me faz lembrar o extrume no campo. Quando fica em uma pilha grande,  
  provoca mau cheiro. Mas quando está distribuído por todo o campo, torna o solo  
  fértil."  Tolstoi 
  Se os cristãos cumprissem a lei não haveria nem pobres nem ricos." Tolstoi 
  "Uma pessoa rica pode ser totalmente insensível e completamente indiferente ao  
  sofrimento dos outros."  O Talmude 
  "A verdadeira riqueza é não precisar de nada." Gary Snyder  
  "A propriedade é uma armadilha; o que cremos possuir é que nos possui." A.  
  Karr  
  "De todos os caminhos que conduzem à riqueza, os mais seguros são a  
  perseverança e o trabalho." L. Reyband 
  "Quem não considera o que tem como a maior riqueza, será sempre desditoso,  
  ainda que seja dono do mundo." Epícuro 
  "Uma fortuna grande é uma grande escravidão para seu possuidor." Públio Siro 
  "Os que acreditam que com dinheiro tudo se pode fazer, estão indubitavelmente  
  dispostos a fazer tudo por dinheiro." Beauchène 
  "A propriedade é apenas um instrumento a ser utilizado, não uma divindade a  
  ser adorada." Calvin Coolidge 
  "A pobreza jamais foi desfeita com o ócio ou a preguiça." Miguel de Cervantes 
 
 
 
LIBERDADE  
  A liberdade não lhe pode ser concedida por outros. Cada pessoa tem de libertar  
  apenas a  si mesma." Tolstoi 
  A dignidade humana e a liberdade são nossas necessidades constantes. Assim,  
  preservemo-las conosco, e morramos com dignidade." Cícero 
  Se tiver a sensação de que não é livre, procure a razão dentro de si mesmo."  
  Tolstoi 
  Dizem que o maior bem é a liberdade. E se a liberdade é boa, como pode quem é  
  livre ser infeliz?  Ao ver alguém livre que não seja feliz, é preciso que você  
  saiba que aquela pessoa não é livre; ela é escrava de alguma coisa. A fim de  
  ser inteiramente livre, você deve estar pronto a dar a Deus todas as coisas  
  que dele recebeu. Deve estar pronto a unir sua vontade a vontade de Deus."  
  Epicteto 
  



 
 
 
FELICIDADE  
  A alegria de seu espírito é o indício de sua força.   Emersom 
  "Felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente."   
  Érico Veríssimo 
  "A suprema felicidade da vda é a convicção de ser amado por aquilo que você é,  
  ou melhor, apesar daquilo que você é." Victor Hugo 
 
 
 
RELIGIÃO  
  "Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros; o  
  sol brilhe em tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que , de  
  novo, eu te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão."  Benção Irlandesa 
  "Todo homem deve servir, e deve escolher bem de quem ele será servo: se for de  
  suas paixões, então ele será servo de outros seres humanos, mas se for servo  
  de seu espírito divino interior, então ele só será servo de Deus."  Tolstoi 
  "Toda verdade tem sua origem em Deus. Quando esta se manifesta em um homem,  
  não é porque venha dele, mas porque ele tem quantidade suficiente de  
  transparência para revelar." Blaise Pascal 
  "Deus existe. Não deveríamos prová-lo; negar a Deus é loucura. Deus vive em  
  minha consciência, na cosciência de toda a humanidade, em todo o nosso  
  universo, e falamos com Deus nos momentos mais importantes de tristeza ou  
  alegria." GHiuseppe Mazzini 
  "O reino de Deus na terra é o objetivo último e o desejo da humanidade." Kant 
  "Deus é o invisível evidente." Victor Hugo 
  "Deus está nos detalhes." Mies Van Der Rohe 
  "Aquilo que pedimos aos céus as mais das vezes se encontra em nossas mãos."  
  William Shakespeare 
  "A tolerância é a melhor religião." Victor Hugo 
  "É vã toda obra humana que não começa no céu." Pietro Metastásio  
  "Vive com os homens como se Deus te visse. E realmente ele te vê." L. A.  
Sêneca 
  "A falsa ciência gera ateus; a verdadeira ciência leva os homens a se curvar  
  diante da divindade."  Voltaire 
 
  "Quando você reza, está falando com Deus; quando   você medita, está escutando  
  a voz de Deus." Diana Robinson 
 
  "O mundo me intriga, e não posso imaginar que este relógio exista e não haja  
  relojoeiro." Voltaire 
 
  "O pensamento mais importante que já tive foi o da minha responsabilidade  
  individual com Deus." Webster 
 
  "Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha   nossa vã filosofia."  
  William Shakespeare 
 
  "Conviva com os homens como se Deus o visse. Fale com Deus como se os homens  
  ouvissem." L. A. Sêneca 
 
  "A consciência é a presença de Deus nos homens." S. Chamfort  
  "Sou ateu, graças a Deus." Miguel de Cervantes 
 
 



 
CONHECER-SE  
  "A pessoa que conhece todas as ciências mas não conhece a si mesma é pobre e  
  ignorante. Aquele que não conhece nada a não ser seu interior, espiritual, é  
  uma pessoa esclarecida."   Tolstoi 
  "Quando sentir o desejo de poder, deve ficar em solidão por algum tempo."   
  Henry D. Thoreau 
  "O caminho da fama passa pelos palácios, o caminho para a felicidade passa  
  pelos mercados, e o caminho da virtude passa pelos desertos."   Provérbio  
  Chines 
  "A maior sabedoria que existe é a de conhecer-se alguém a si próprio." Galileu  
  Galilei 
  
 
 
 
PROVÉRBIOS  
  "Fale somente quando souber que suas palavras serão melhores do que o seu  
  silêncio." Provérbio Árabe 
  "As pessoas bondosas ajudam-se umas às outras mesmo sem notar que o fazem,  
  enquanto os maus agem contra os outros deliberadamente." Provérbio Chinês 
  "Uma das principais responsabilidades de qualquer pessoa é a de fazer com que  
  a fagulha intelectual que recebeu do céu ilumine o mundo a sua volta."   
  Sabedoria chinesa 
  "Você só poderá ver suas limitações através dos olhos das outras pessoas."   
  Prov. Chinês 
  "O sábio só estabelece exigências para si mesmo; o homem que não é sábio  
  estabelece exigências para os outros."   Sabedoria Chinesa 
  "Seja severo ao julgar a si mesmo   e gentil ao julgar os outros. Assim você  
  não terá inimigos." Sabedoria Chinesa 
  "Se não quiser fazer o mal, não haverá uma única boa ação que não possa  
  fazer." Sabedoria Chinesa 
  "Não importa o tamanho da montanha, ela não pode tapar o sol." Prov. Chinês 
  "A juventude não é uma época da vida, é um estado de espírito." Prov. Chinês 
  "Hastes de trigo, cheias de grãos, aprendem a curvar a cabeça."  Prov. Chinês 
  "As más companhias são como um mercado de peixes; acaba-se acostumando com o  
  mau cheiro." Prov. Chinês  
 
 
 &#8220;Não há passageiros na nave espacial Terra; somos todos 
tripulação.&#8221;  
    Marshall McLuhan 
    &#8220;Sei que metade da publicidade que faço é inútil. Mas não sei qual é a  
    metade inútil.&#8221; Henry Ford  
    &#8220;Os infelizes são ingratos; isso faz parte da infelicidade 
deles.&#8221;Victor  
    Hugo  
    &#8220;Pensar contra a corrente de seu tempo é heróico; dizê-lo é uma 
loucura .&#8221;  
    Eugéne Ionesco  
    &#8220;Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual 
é o  
    defeito que sustenta nosso edifício inteiro. &#8221; Clarice Lispector 
    &#8220;A vida necessita de pausas...&#8221; Carlos Drummond de Andrade  
    &#8220;A simplicidade é a forma da verdadeira grandeza&#8221; Francesco de 
Sanctis 



    &#8220;O Amor é livre, nunca está sujeito ao destino.&#8221; Guillaum 
Apollinaire  
    &#8220;Viver é jogar, jogar sempre...&#8221; Raul de Leôni 
    &#8220;Quanto menos os homens pensam, mais eles falam.&#8221; Montesquieu  
    &#8220;Todas as cores concordam no escuro.&#8221; Francis Bacon  
    &#8220;Ninguém anseia por aquilo que facilmente obtém&#8221; Ovidio 
    &#8220;Para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir, sorrir e ter  
    paciência... sempre.&#8221; Hermann Hesse 
    &#8220;Perdoe seus inimigos, mas nunca esqueça seus nomes.&#8221; John 
Fitzgerald  
    Kennedy  
    &#8220;Nos olhos do jovem arde a chama, nos do velho brilha a luz.&#8221; 
Victor Hugo 
    &#8220;Os espelhos são usados para ver o rosto; a arte para ver a 
alma.&#8221; George  
    Barnard Shaw 
    &#8220;Só quem ama, pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as 
estrelas.&#8221; Olavo  
    Bilac 
    &#8220;A aspiração do homem é a suprema glória; a aspiração da mulher a 
virtude  
    extrema. A glória traduz grandeza; a virtude traduz divindade.&#8221; Victor 
Hugo 
    &#8220;O que é um amigo? É uma única alma habitando em dois corpos.&#8221; 
Aristóteles 
        
 
 
Frases  
  &#8220;O homem é uma águia que voa; a mulher um rouxinol que canta. Voar é 
dominar  
  os espaços; cantar é conquistar a alma.&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;Amar é depositar a nossa felicidade na felicidade de outra pessoa. 
&#8221;  
  Gottfried Wilhelm von Leibnitz 
  &#8220;A morte do homem começa no instante em que ele desiste de 
aprender.&#8221; Albino  
  Teixeira 
  &#8220;A arte é tão difícil quanto o amor.&#8221; Glauber Rocha 
  &#8220; Talvez seja este o aprendizado mais difícil: manter o movimento 
permanente,  
  a renovação constante, a vida vivida como caminho e mudança.&#8221; Maria 
Helena  
  Kuhner 
  &#8220;Conhece-te a ti mesmo.&#8221; Sócrates 
  &#8220;Aguardar até saber o bastante para agir é condenar-se à 
imaturidade.&#8221; Jean  
  Rostand 
  &#8220;Aprender é descobrir o que já se sabe.&#8221; Richard Bach 
  &#8220;Aprenda com os erros alheios. Não viverá o bastante para cometer todos 
os  
  erros.&#8221; Martin Vanbee 
  &#8220;Habilidade só se ganha fazendo.&#8221; Ralph Waldo Emerson 
  &#8220;Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.&#8221; 
Cora Coralina 
  &#8220;Uma vida não questionada não merece ser vivida. &#8221; Platão 
  &#8220;Só enquanto se Ama se está vivo.&#8221; Claude Adrien Helvétius 



  &#8220;O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 
Caminhando e  
  semeando, no fim terás o que colher.&#8221; Cora Coralina 
  &#8220;A verdade é filha do tempo, não da autoridade.&#8221; Francis Bacon 
  &#8220;A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. &#8221; Arthur 
Schopenhauer 
  &#8220;A Paixão pinta com as próprias cores tudo aquilo em que toca.&#8221; 
Baltasar  
  Graciàn 
  &#8220;A felicidade por toda a parte se aculta: só temos de a procurar.&#8221; 
Anônimo 
  &#8220;As injúrias são as razões dos que não tem razão. &#8221; Jean-Jacques 
  &#8220;O Amor é livre, nunca está sujeito ao destino.&#8221; Guillaum 
Apollinaire 
  &#8220;Quem vive nas trevas não conseque ser visto, nem vê nada. &#8221; 
Kahlil Gibran 
  &#8220;Ninguém anseia por aquilo que facilmente obtém.&#8221; Ovidio 
  &#8220;A simplicidade é a forma da verdadeira grandeza.&#8221; Francesco De 
Sanctis 
  &#8220;Nunca tive desgosto algum que uma hora de leitura não 
dissipasse.&#8221;  
  Montesquieu  
  &#8220;Nunca devemos envergonharmo-nos das nossas próprias lágrimas. &#8221; 
Charles  
  Dickens 
  &#8220;Quando estiveres entre os lobos, uiva como eles. &#8221; George Gudjeff 
  &#8220;A injustiça que se faz a um, é uma ameaça aque se faz a todos.&#8221; 
Montesquieu 
  &#8220;Um homem cheio de si é sempre vazio.&#8221; Charle Rejimansi 
  &#8220;O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos.&#8221; 
Pitágoras 
  &#8220;Fica estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis e de 
caminhar  
  livremente em direção aos sonhos.&#8221; Luciano Luppi 
  &#8220;Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e 
a  
  verdade me é revelada.&#8221; Albert Einstein 
  &#8220;Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os 
velhos.&#8221;  
  Elmer G. Letterman 
  &#8220;Explica-se sobretudo o que não se entende.&#8221; Jules Amedeé Barbey 
d`Aurévilly 
  &#8220;Perder o intusiasmo provoca rugas na alma.&#8221; Sammuel Ullmann 
  &#8220;O tempo amadurece todas as coisas. Nenhum homem nasce sábio.&#8221; 
Cervantes 
    
            
 
Frases   
  &#8220;Amar a humanidade é fácil, o difícil é amar seres humanos.&#8221; 
Kalman Schulman  
  &#8220;A razão e o amor são eternos inimigos. &#8221; Pierre Corneille 
  &#8220;Conservar algo que possa recordar-te seria admitir que eu pudesse  
  esquecer-te.&#8221; Shakespeare 
  &#8220;Amar alguém é ser o único a ver um milagre invisível aos 
outros..&#8221; Mauriac  
 



  &#8220;Há pessoas que só amam os animais porque são incapazes de amar seus  
  semelhantes.&#8221; Sigfried Undest  
  &#8220;O amor pode fazer um cão ladrar em versos.&#8221; John Fletcher  
  &#8220;Há o amor ... que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei  
  porque... &#8221; C.Drummond de Andrade 
  &#8220;Nos ciúmes existe mais amor-próprio do que verdadeiro amor.&#8221; 
Duque de La  
  Rochefoucauld  
  &#8220;Existem muitos motivos para não se amar uma pessoa, mas apenas um para  
  amá-la.&#8221; C. Drummond de Andrade  
  &#8220;A verdadeira revolução é guiada por um grande sentimento de amor. 
&#8221; Che  
  Guevara 
  &#8220;A adolecência é uma doença que passa com o tempo. &#8221; Jô Soares  
  &#8220;A poesia verdadeira, a melhor, não passa de cinzas de uma paixão que se  
  consumiu.&#8221; Oliver Wendell Holmes 
  &#8220;Amor é um sentimento absurdo e magnífico, entre o mal profundo e o bem  
  supremo.&#8221; Denis de Rougemont 
  &#8220;O amor...! grandes palavras antes, palavrinhas durante, palavrões 
depois.&#8221;  
  Henry Becque 
  &#8220;O amor sendo cego, os enamorados não podem ver as loucuras que 
cometem.&#8221;  
  Shakespeare  
 
  &#8220;Como são sábios aqueles que se entregam às loucuras do amor! &#8221; 
Joshua Cooke 
 
  &#8220;Quem domina suas paixões é escravo da razão.&#8221; Cyril Connolly 
  &#8220;As paixões fazem menos mal que o tédio, pois elas tendem a diminuir e 
ele a  
  aumentar.&#8221; Barbey D'aurevilly 
  &#8220;Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, não o separe o homem.&#8221; 
Cristo  
  &#8220;Todos os tempos são bons; nós que não somos bons todos os 
tempos.&#8221; Conick  
  &#8220;Não há diferença entre um sábio e um tolo quando estão 
apaixonados.&#8221; George  
  Bernard Shaw 
 
  &#8220;No fundo de cada alma há tesouros escondidos que somente o amor permite  
  descobrir.&#8221; E.Rod 
 
  &#8220;Antipatias violentas são sempre suspeitas e revelam uma afinidade 
secreta.&#8221;  
  William Hazlitt  
    
 
Menu Inicial 
 
 
 
 
Frases  
  &#8220;A vida necessita de pausas...&#8221; Carlos Drummond de Andrade 
  &#8220;A beleza da vida reside na variedade. Mesmo o mais terno amor pede para 
ser  



  renovado com intermédios de ausência. &#8221; Samuel Johnson  
  &#8220;Cada lágrima ensina-nos uma verdade.&#8221; Ugo Fóscolo 
  &#8220;O amor é uma flor delicada, mas é preciso ter a coragem de ir colhê-la 
à  
  beira de um precipício. &#8221; Sthendal 
  &#8220;No fundo de cada alma há tesouros escondidos que somente o amor permite  
  descobrir. &#8221;  E. Rod  
  &#8220;Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de 
amor. &#8221;  
  Madre Teresa 
  &#8220;Amoldar-se á dor é vencê-la.&#8221; Menotti Del Piccia 
  &#8220;Nas asas do tempo, a tristeza voa.&#8221; Jean de La Fontaine 
  &#8220;A simplicidade é a forma da verdadeira grandeza.&#8221; Francesco de 
Sanctis  
  &#8220;Só já vivem os nomes de onde estiveram as coisas.&#8221; German Pardo 
Garcia 
  &#8220;O Amor é livre, nunca está sujeito ao destino.&#8221; Guillaum 
Apollinaire 
  &#8220;Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com freqüência,  
  poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar.&#8221; Shakespeare 
 
  &#8220;Ninguém anseia por aquilo que facilmente obtém.&#8221; Ovidio 
  &#8220;A filosofia é o doce leite da adversidade.&#8221; Shakespeare 
  &#8220;O amor e como fogo: para que dure e preciso alimentá-lo.&#8221; La 
Rochefoucauld  
  &#8220;O homem que a dor não educou será sempre uma criança.&#8221; N.Tommaseo  
  &#8220;Deus existe, eu é que não existo.&#8221; Mário Vieira de Mello 
  &#8220;Para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir, sorrir e ter  
  paciência... sempre.&#8221; Hermann Hesse  
  &#8220;Perdoe seus inimigos, mas nunca esqueça seus nomes.&#8221; John 
Fitzgerald Kennedy 
  &#8220;e = mc².&#8221; Einstein 
  &#8220;Os que vão para sempre pouco a pouco nos arrastam.&#8221; E. Frugoni 
  &#8220;Estás em tudo que penso, estás em quanto imagino.&#8221; Manuel 
Bandeira 
  &#8220;Nos olhos do jovem arde a chama, nos do velho brilha a luz.&#8221; 
Victor Hugo  
  &#8220;Os espelhos são usados para ver o rosto; a arte para ver a alma.&#8221; 
George  
  Barnard Shaw  
  &#8220;A verdadeira couve-flor é a hortênsia.&#8221;... Mário Quintana 
  &#8220;Uma alma apaixonada desabrocha qual um lótus de inúmeras 
pétalas&#8221;...Gibran  
  Khalil Gibran 
  &#8220;Há sempre, afastada das outras, uma nuvenzinha preguiçosa que ficou 
sesteando  
  no azul.&#8221;  Mário Quintana 
  &#8220; Poesia é a artede vestir sentimentos com palavras&#8221; Alice Diniz 
  &#8220;Só quem ama, pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as 
estrelas.&#8221; Olavo  
  Bilac 
 
  &#8220;A aspiração do homem é a suprema glória; a aspiração da mulher a 
virtude  
  extrema. A glória traduz grandeza; a virtude traduz divindade.&#8221; Victor 
Hugo 
 



  &#8220;O que é um amigo? É uma única alma habitando em dois corpos.&#8221; 
Aristóteles 
 
  &#8220;Rico ou pobre, todo preguiçoso é um cretino.&#8221; Jean- Jacques 
Rousseau 
 
  &#8220;O afã da perfeição torna algumas pessoas totalmente 
insuportáveis.&#8221; Pearl S.  
  Buck 
  &#8220;O que mais precisamos é de alguém que nos obrigue a fazer aquilo que  
  sabemos.&#8221; Ralph Waldo Emerson 
  &#8220;Sede como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito 
leves,  
  sentem-nas ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas.&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não.&#8221; Gandhi  
  &#8220;Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível 
é a  
  música.&#8221; Aldus Huxley 
  
 
 
Frases  
  &#8220;São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão.&#8221; Vinicius 
de Moraes     
  enviado por Valdinéli Martins 
  &#8220;Quanto maior a dificuldade, tanto maior o mérito em superá-la.&#8221; H 
W Beecher 
  &#8220;O amor é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe 
na  
  cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de 
beijar.&#8221;  
  Carlos Drummond de Andrade 
  &#8220;Nada aproxima tanto dois amigos um do outro quanto o fato de terem um 
inimigo  
  comum.&#8221; Frankfort Moore 
  &#8220;Se tens um só amigo verdadeiro, tens mais do que teu quinhão.&#8221; 
Thomas Fuller 
  &#8220;A adversidade é um trampolim para a maturidade.&#8221; C.C. Colton 
  &#8220;O amor sendo cego, os enamorados não podem ver as loucuras que cometem. 
&#8221;  
  Shakespeare, O Mercador de Veneza 
  &#8220;As palavras são como moedas: uma pode valer por muitas, e muitas não 
valer  
  por uma.&#8221; Quevedo 
  &#8220;É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da 
espada.&#8221;  
  William Shakespeare 
  &#8220;Nos ciúmes existe mais amor-próprio do que verdadeiro amor. &#8221;La 
Rochefoucauld 
  &#8220;A capacidade pouco vale sem oportunidade.&#8221; Napoleão Bonaparte 
  &#8220;É desonroso para os homens sábios desperdiçarem seu tempo como escravos 
no  
  trabalho de cálculo, que poderia ser relegado, com segurança, a qualquer um  
  que usasse uma máquina.&#8221; Leibnitz   enviado por P J 
  &#8220;É maravilhoso estar casada com um arqueólogo. Quanto mais velha fico, 
mais  
  interessante me torno para ele!&#8221; Agatha Christie 



  &#8220;O homem é um gênio quando está sonhando.&#8221; Akira Kurosawa 
  &#8220;Perigoso é aquele que não tem nada a perder.&#8221; Johan Wolfgang 
Goethe 
  &#8220;Manejar o silêncio é mais difícil do que manejar a palavra.&#8221; 
Georges  
  Clemenceau  
  &#8220;Virá o dia da felicidade e justiça para todos.&#8221; Isaías  
  &#8220;O tempo não só cura, mas também reconcilia.&#8221; Victor Hugo 
  &#8220;Inocente é aquele que não foi apanhado em flagrante.&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;As lições da desgraça são as sumas lições da vida.&#8221; Giacomo 
Leopardi  
  &#8220;A arte conduz o artista como o guia a um cego.&#8221; H. Pereira da 
Silva  
  &#8220;Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é sofrer a  
  inestimável perda do que poderia ter sido.&#8221; Geraldo Eustáquio 
  &#8220;Quanto mais esquecido de si mesmo está quem escuta, tanto mais fundo se 
grava  
  nele a coisa escutada.&#8221; Walter Benjamin 
  &#8220;Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros.&#8221; Carl 
Yastrzemski 
  &#8220;O silêncio que aceita o mérito como a coisa mais natural do mundo 
constitui o  
  mais retumbante aplauso.&#8221; Ralph Waldo Emerson  
  &#8220;Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu  
  mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer  
  entendimento...&#8221; Clarice Lispector  
  &#8220;O homem é forte pela razão; a mulher invencível pela lágrima. A razão  
  convence; a lágrima comove.&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, 
valeu  
  a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção das 
sementes.&#8221;  
  Henfil  
  &#8220;Somente os homens solitários conhecem a completa alegria da amizade. 
Outros  
  têm suas famílias, mas para um solitário em exílio seus amigos são 
tudo.&#8221;  
  Sibert Willa Cather  
  &#8220;O homem é um oceano; a mulher um lago. O oceano tem pérola que o 
embeleza; o  
  lago tem a poesia que o deslumbra.&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;Uma longa viagem começa com um único passo.&#8221; Lao-Tsé 
  &#8220;O século é grande e forte.&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;Soldados, do alto daquelas pirâmides quarenta séculos vos 
contemplam!&#8221;  
  Napoleão 
  &#8220;Tu que passas, descobre-te! Ali dorme O forte que morreu.&#8221; 
A.Herculano 
  &#8220;Onde há muitos sentimentos, há muita dor.&#8221; Leonardo da Vinci 
        
              
 
Frases   
  &#8220;Experiência é o nome que cada qual dá a seus próprios erros.&#8221; 
Wilde  
  &#8220;Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. &#8221; 
Sócrates 



  &#8220;A melhor maneira de sair é sair sempre completamente.&#8221; Robert 
Frost 
  &#8220;Se choras porque pedeste o sol, as lágrimas não te deixarão ver as 
estrelas.&#8221;  
  Tagore  
 
  &#8220;As pedras são fundamentais.&#8221; Marcos Vinícius Ferraz  
  &#8220;O salto alto foi inventado por uma mulher que só era beijada na 
testa.&#8221;  
  Crhistopher Morley  
  &#8220;O homem solitário é uma besta ou um deus. &#8221; Aristóteles  
  &#8220;A literatura pode ser uma boa terapia pessoal, uma espécie de 
psicanálise  
  pela qual não se paga ao psicanalista.&#8221; Max Frisch  
  &#8220;Para compreender que o céu é azul em qualquer parte, não é preciso dar 
a  
  volta ao mundo.&#8221; Goethe  
  &#8220;Nunca chegaras a convencer um rato de que um gato traz boa sorte. 
&#8221; Graham  
  Greene  
  &#8220;Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se 
quiser por  
  à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder&#8221; Abraham Lincoln  
  &#8220;Leva-se muito tempo para se ser jovem.&#8221; Picasso  
  &#8220;O respeito ao direito alheio é a paz.&#8221; Benito Juárez 
  &#8220;A moda é a deusa das aparências.&#8221; Stéphane Mallarmé 
  &#8220;Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando 
inutilmente.&#8221;  
  Érico Veríssimo  
 
  &#8220;Quando estiveres zangado, conta até dez; se estiveres muito zangado, 
xinga!&#8221;  
  Mark Twain 
 
  &#8220;O medo é o pior dos conselheiros.&#8221; Alexandre Herculano 
 
  &#8220;Os primeiros quarenta anos de vida nos dão o texto; os trinta 
seguintes, o  
  comentário.&#8221; Albert Schweitzer 
 
  &#8220;O oposto da vida não é a morte, é a indiferença.&#8221; Erik Wiesel 
 
  &#8220;Antes de marcar um gol, é preciso definir a meta.&#8221; Provérbio 
grego  
 
  &#8220;O beijo é um truque adorável que a natureza criou para interromper a 
conversa  
  quando as palavras se tornam supérfluas.&#8221; Ingrid Bergman  
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Frases   
  &#8220;A ausência diminui as pequenas paixões e aumenta as grandes, da mesma 
forma  
  como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras.&#8221; François de La  
Rochefoucault 



  &#8220;O amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar juntos 
para a  
  mesma direção. &#8221; Saint-Exupéry 
  &#8220;A mulher é igual à sombra: se correis atrás dela, foge-vos; se fugis 
dela,  
  corre atrás de vós! &#8221; Alphonse Lamartine 
  &#8220;As pessoas que controlam o desejo só conseguem fazer isso porque o seu 
desejo  
  é tão fraco que pode ser controlado.&#8221; William Blake  
 
  &#8220;Quanto mais vazio está o coração, mais pesado ele é. &#8221; Amiel-
Lapeyre  
  &#8220;O maior poder de sedução é o silêncio. Ponha suas intenções à vista, 
mas não  
  fale.&#8221; Doryval Caime 
  &#8220;A vida dos mortos está na memória dos vivos.&#8221; Marcus Tullius 
Cícero 
  &#8220;Manejar o silêncio é mais difícil do que manejar a palavra.&#8221; 
Georges  
  Clemenceau  
  &#8220;Perigoso é aquele que não tem nada a perder.&#8221; Johan Wolfgang 
Goethe 
  &#8220;Somente os homens solitários conhecem a completa alegria da amizade. 
Outros  
  têm suas famílias, mas para um solitário em exílio seus amigos são tudo. 
&#8221;  
  Sibert Willa Cather 
  &#8220;Quanto menor é o coração, mais ódio abriga&#8221; Victor Hugo  
  &#8220;Escritores de ficção científica predizem o inevitável, e embora 
problemas e  
  catástrofes possam ser inevitáveis, soluções não o são.&#8221; Isaac Asimov 
  &#8220;A luz fecunda. O amor ressuscita. &#8221; Victor Hugo 
  &#8220;O perigo está em chegar a persuadir-se de que as suas convicções eram 
sonhos,  
  em perder o amor às utopias..&#8221; Júlio Diniz 
  &#8220;Entre as diversas formas de mendicância , a mais humilhante é a do amor  
  implorado.&#8221; C. Drummond de Andrade  
 
  &#8220;Só há amor quando não existe nenhuma autoridade.&#8221;Raul Seixas 
 
  &#8220;O nascimento da ciência foi a morte da superstição.&#8221; Thomas Henry 
Huxley 
 
  &#8220;Destesto as vítimas quando respeitam seus algozes .&#8221; Jean-Paul 
Sartre 
 
  &#8220;A experiência é a mestra dos imbecis.&#8221; Tito Lívio 
 
  &#8220;O humor é a quebra da lógica.&#8221; Henri Bergson  
 
  &#8220;Talvez este mundo seja o inferno de outro planeta.&#8221; Aldous 
Leonard Huxley 
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A única anormalidade é a incapacidade de amar. 
Anaïs Nin  
A melhor saída é seguir em frente. Robert Frost   
É preciso muito tempo para se tornar jovem. Pablo Picasso   
Justo quando a lagarta achava que o mundo tinha acabado, ela virou uma 
borboleta.Anônimo  
Saber não basta,...Desejar não basta, devemos fazer. Johann W. von Goethe  
Embora o corpo se mova, a alma, às vezes, fica para trás. Saudades. Murasaki 
Shikibu  
A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo.Anônimo  
É preciso manter o caos ... para dar à luz uma estrela dançante. Johann W. von 
Goethe   
Se você for me desculpar é melhor se apressar. A vida não dura para 
sempre.Murasaki Shikibu 
O amor é cego...Se o amor é cego o jeito é apalpar.Anônimo  
Cure o passado. Viva o presente. Sonhe o futuro. Provérbio irlandês   
Um sorriso é uma linha curva que faz com que tudo se endireite. 
Perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro.Paul Boese  
O bom casamento é um eterno namoro. Theodor Körner   
Procure me amar quando eu menos merecer, porque é quando mais preciso. Provérbio 
sueco  
Envelheça comigo! O melhor ainda está por vir. Robert Browing  
Às vezes, quando uma pessoa está faltando...parece despovoado. Alphonse de 
Lamartine  
Siga confiante na direção dos seus sonhos. Viva a vida que imaginar. Henry 
Thoreau  
O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Provérbio chinês 
Para estar junto, não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Leonardo 
da Vinci 
As coisas não mudam, nós é que mudamos. Henry Thoreau   
Um bebê é uma forma maravilhosa de começar uma pessoa. Don Herald   
Mire na lua. Mesmo que você erre cairá entre as estrelas. Les Brown   
A vida é muito importante para ser levada a sério. Oscar Wilde   
Quem nunca errou nunca experimentou nada novo. Albert Einstein   
O segredo da juventude é viver honestamente, ..sobre a idade. Lucille Ball   
Estamos todos na sarjeta mas alguns estão olhando para as estrelas. Oscar Wilde  
Rir muito e sempre, ganhar o respeito das pessoas...Isto é ter sucedido. Ralph 
Waldo Emerson  
Trame, planeje, calcule, postule...Conte com isso! Henry Miller  
Viva pelo prazer! NAda envelhece tão bem quanto a felicidade. Oscar Wilde 
É bom ter amigos mesmo que no inferno. Provérbio espanhol  
Existe sempre algo de loucura no amor, mas sempre existe alguma razão na 
loucura. Friedrich Nietzsche  
Daqui a alguns anos você estará mais arrependido... Explore. Sonhe. Descubra. 
Mark Twain  
A gratidão é a memória do coração. Provérbio francês   
Vá e acorde sua sorte. Provérbio persa   
Para cada minuto que você se aborrece você perde sessenta segundos de 
felicidade. Emerson   
O coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal   
Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? 
Confucius 
 Se eu te amo o que você tem a ver com isso? [Tudo].Goethe 
Te amo não só por que você é, mas por quem sou quando estamos juntos. Anönimo  
Não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Vincent Van 
Gogh 
 



 
 
 
 


