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DITADOS POPULARES E FRASES FAMOSAS PARA AUXILIAR 

NO DIA A DIA 

 

 

Provérbios e Ditados são frases curtas que têm a função social de aconselhar e 

advertir, sendo que ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. 

Os ditados populares atravessam várias gerações e passam por nós, todos os 

dias durante anos a fio. São expressões que muitas vezes repetimos sem sequer 

percebermos bem aquilo que significam. A maioria delas são muito antigas, às 

vezes, de séculos atrás. Isso por conta das tradições orais, que são passadas a 

cada geração, ultrapassando as barreiras do tempo. Com o passar dos anos, e 

conforme o uso de cada cultura, elas foram sendo adaptadas e até mesmo tendo 

o seu significado alterado. 

 

Estão mais presentes em nossas vidas do que imaginamos. Essas expressões 

são tão comuns no nosso vocabulário que nem nos damos conta do quanto as 

usamos. Se você está acostumado a falar frases como “A esperança é a última 

que morre” e “Cavalo dado não se olha os dentes”, saiba que está fazendo uso 

de expressões populares para explicar situações e acontecimentos do seu dia a 

dia. 

 

Os ditados populares são carregados de sabedoria, e dependendo do contexto, 

são capazes de unir conhecimentos religiosos, filosóficos, além de conceitos 

éticos e morais. Aqui, citamos os ditados mais falados e conhecidos.  

Colocamos após os ditados, também várias frases de filósofos, escritores e de 

cientistas que ficaram famosas no dia a dia, e que são conselhos para os mais 

jovens. 

 



O curioso é que esses ditados e frases existem no nosso dia a dia e nem sequer 

notamos sua origem. 

Esperamos que seja útil o conhecimento dessas frases e ditos populares para o 

público de maneira geral. 

 

Abs 

Ricardo dos Santos Simões 

Leandro Sabará de Mattos 

 

 

 

 

DITOS POPULARES 

A afeição cega a razão. 

A amizade é um caminho que desaparece se não pisado constantemente. 

A árvore quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do 

machado é de madeira. 

A atividade é mãe da prosperidade. 

A beleza está no olho de quem vê. 

A cavalo dado não se olha os dentes. 

A consciência tranquila é o melhor travesseiro. 



A derrota só é uma bebida amarga se concordarmos em tragá-la. 

A esperança é a última que morre. 

A felicidade deve ser cuidada com toda atenção, como se fosse um raio de sol, 

pois é tão frágil que a sombra de uma borboleta pode interceptar seu brilho. 

A felicidade não está nas coisas, mas no coração do homem. 

A gente tropeça nas pedras pequenas, porque as grandes, a gente logo enxerga. 

A hora mais escura do dia é a que vem antes do sol nascer. 

A inveja é a arma do incompetente 

A inveja é a falta de fé em si mesmo. 

A língua resiste porque é mole; os dentes cedem porque são duros. 

A longa viagem começa por um passo. 

A necessidade é a mãe das invenções. 

À noite, todos os gatos são pardos. 

A ocasião faz o ladrão. 

A palavra é prata, o silêncio é ouro. 

A persistência realiza o impossível. 



A pressa é a inimiga da perfeição. 

A reputação de mil anos pode ser determinada pelo comportamento de uma 

única hora. 

A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. 

A vida é como um espelho, quando sorrimos para ela, ela sorri para nós 

A voz do povo é a voz de Deus. 

Adie por um dia, e dez dias passarão. 

Adversidades são grandes oportunidades. 

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura 

Águas mansas não fazem bons marinheiros. 

Águas passadas não movem moinhos. 

Alguns são tidos como corajosos só porque tiveram medo de sair correndo 

Amigos, amigos, negócios à parte. 

Antes de começar o trabalho de modificar o mundo, dê três voltas dentro de sua 

casa. 

Antes de dar comida a um mendigo, dá-lhe uma vara e ensina-lhe a pescar. 

Antes de falar dos outros, dá uma voltinha pela tua casa. 



Antes só do que mal acompanhado. 

Ao erguemos a vista, não vemos fronteiras. 

Ao que tem fome dá teu pão, mas ao triste dá-lhe o coração. 

Aprenda uma lição por dia. Em um ano terá aprendido 365 lições. 

Apressado come cru e quente. 

Aquele que se importa com os sentimentos dos outros não é um tolo. 

As abelhas e as vespas sugam as mesmas flores, mas não sabem encontrar 

nelas o mesmo mel. 

As aparências enganam. 

As bênçãos chegam uma de cada vez, a desgraça vem em grupo. 

As dificuldades são como as montanhas. Elas só se aplainam quando 

avançamos sobre elas. 

As más companhias são como um mercado de peixe; acabamos por nos 

acostumar ao mau cheiro. 

Assim como as pedras são polidas por atrito, as provações tornam os homens 

brilhantes. 

Burro velho não perde a mania. 

Cada macaco no seu galho. 



Cada panela tem o seu texto (tampa). 

Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. 

Caiu na rede, é peixe. 

Camarão que dorme a onda leva. 

Cão que late não morde. 

Casa de ferreiro, espeto de pau. 

Cavalo dado não se olha os dentes. 

Censura teus amigos na intimidade e elogia-os em público. 

Chega-te aos bons, serás um deles, chega-te aos maus, serás pior do que eles. 

Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. 

Coisas de família, em família devem ficar. 

Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas cobrem um coração 

mau. 

Contra fato não há argumento. 

Criança que não chora, não mama. 

De a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. 



De boas intenções o inferno está cheio. 

De grão em grão a galinha enche o papo. 

De médico e de louco todo mundo tem um pouco. 

De nada adianta correr se estamos na estrada errada. 

Dentro de mim, existem dois lobos: O lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos 

disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é vencedor, 

respondo: O que eu alimento. 

Depois da batalha aparecem os valentes. 

Deus ajuda a quem cedo madruga. 

Deus escreve certo por linhas tortas. 

Deus não pode estar em todos os lugares e por isso fez as mães. 

Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. 

Devagar se vai ao longe. 

Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. 

Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar, e falar quando é 

preciso calar-se. 

É dando que se recebe. 



É muito fácil ser pedra, o difícil é ser vidraça. 

É nas subidas que se ganham as corridas. 

É o olho do dono que engorda o Boi. 

Educação é que nem moeda de ouro, é válida no mundo todo. 

Em casa de ferreiro o espeto é de pau. 

Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

Endireite o galho enquanto a árvore é nova. 

Enquanto eu respirar, terei esperanças. 

Enquanto não tiveres conhecido o inferno, o paraíso não será bom o bastante 

para ti. 

Enquanto o sábio aponta para as estrelas, o idiota olha para o dedo. 

Escreveu, não leu; o pau comeu. 

Filho de peixe, peixinho é. 

Fracassar não é cair; é recusar-se a levantar. 

Gato escaldado tem medo de água fria. 

Há cinco degraus para se alcançar a sabedoria: Calar, ouvir, lembrar, sair, 

estudar. 



Há males que vem para o bem. 

Hastes de trigo cheias de grãos aprendem a curvar a cabeça. 

Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida! 

Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas 

homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. 

Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens 

mais negras cai água límpida e fecunda. 

Janta-o antes que ele te almoce. 

Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. 

Lamentar o passado é correr atrás do vento. 

Lembre-se quando a noite parecer ainda mais escura é porque o sol já vai 

nascer. 

Mais importante do que dar a martelada, é saber onde bater com o martelo. 

Mais vale prudência do que ciência. 

Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

Manda quem pode, obedece quem tem juízo! 

Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. 



Meia verdade é sempre uma mentira inteira. 

Mente vazia, oficina do diabo. 

Mentira tem perna curta. 

Mesmo a melhor das cobras é uma cobra. 

Muitas vezes gastamos muito mais tempo criticando nossos inimigos do que 

elogiando nossos amigos! 

Muito ajuda quem não atrapalha. 

Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. 

Na necessidade se prova a amizade. 

Na vida tudo é relativo, um fio de cabelo na cabeça é pouco, já na sopa é muito. 

Nada pode se esculpir sobre madeira podre. 

Não aconselhes o tolo: em qualquer caso ele te culpará depois. 

Não adianta chorar sobre o leite derramado. 

Não adormeças pensando que uma coisa é difícil, pois correrás o risco de seres 

despertado pelo barulho de alguém que a executa. 

Não andes atrás de mim, talvez eu não saiba liderar. Não andes na minha frente, 

talvez eu não queira segui-lo. Ande sempre ao meu lado, para podermos 

caminhar juntos. 



Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. 

Não é mérito o fato de não termos caído e, sim, o de termos levantado todas as 

vezes que caímos. 

Não existe nada tão ruim, que não possa ficar pior! 

Não grite sua felicidade tão alto, pois a inveja tem sono leve. 

Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. 

Não há mal que sempre dure. Não há dor que não se acabe. 

Não há nada de errado em sentirmos raiva, tristeza, paixão, inveja. É humano. 

Só não devemos deixar que as emoções nos dominem e nos impeçam de fazer, 

aquilo que estamos fazendo. 

Não há nenhuma árvore que o vento não tenha sacudido. 

Não há pior inimigo que um falso amigo. 

Não há que ser forte. Há que ser flexível. 

Não há rosas sem espinhos. 

Não importa o quanto você foi longe no caminho errado. Volte para trás. 

Não importa o tamanho da Montanha, ela nunca poderá tapar o sol. 

Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos 

agora você vai dar pra frente. 



Não jogue pérolas aos porcos. 

Não se aproxime de uma cabra pela frente, de um cavalo por trás ou de um idiota 

por qualquer dos lados. 

Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. 

Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. 

Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. 

Nunca bata uma porta, você pode querer voltar. 

Nunca foi um bom amigo quem por pouco quebrou a amizade. 

O achar é a mãe de todos os erros. 

O apressado come cru. 

O bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. 

O barato sai caro. 

O boi só engorda com o olho do gordo. 

O cão não ladra por valentia e sim por medo. 

O conhecimento é como um jardim: se não for cultivado, não pode ser colhido! 

O hábito faz o monge. 



O homem é senhor do que pensa é escravo do que fala. 

O homem que move montanhas, começa carregando pedras pequenas. 

O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. 

O invejoso adoece quando seu vizinho passa bem. 

O ladrão conhece um ladrão assim como o lobo conhece um lobo. 

O lobo pode perder os dentes, porém sua natureza jamais. 

O machado esquece, mas a árvore recorda. 

O medíocre fala de pessoas. O comum fala de fatos. O sábio fala de ideias. 

O medo faz o lobo maior do que ele realmente é. 

O passado é história, o futuro é mistério, e hoje é uma dádiva. Por isso é 

chamado de presente! 

O peixe morre pela boca. 

O pior cego é aquele que não quer ver. 

O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. 

O que os olhos não veem o coração não sente. 

O que você é, é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um 

presente seu para Deus. 



O que você não vê com os seus olhos, não testemunhes com a sua boca. 

O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. 

O seguro morreu de velho. 

O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta. 

O trabalho é a fonte de todas as riquezas. 

O uso do cachimbo faz a boca torta. 

Onde há fumaça, há fogo. 

Os que falam mal dos outros em tua presença, na tua ausência falarão mal de ti. 

Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros e 

os idiotas não aprendem nunca. 

Os últimos serão os primeiros. 

Para baixo todo santo ajuda. 

Para bom entendedor, meia palavra basta. 

Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o instruído é a estação da colheita. 

Para quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece. 

Pau que nasce torto nunca se endireita. 



Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada 

Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

Plantar verde para colher maduro. 

Podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que 

semeamos. 

Por causa da rosa, a erva daninha acaba sendo regada. 

Por ele eu ponho minha mão no fogo. 

Por que devemos dar valor às lágrimas, se como a chuva elas caem ao chão? 

Devemos dar valor aos sorrisos, que como o amor, aquece o coração. 

Pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota. 

Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. 

Quando damos um passo na direção de Deus, ele dá sete passos em nossa 

direção. 

Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. 

Quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão. Quando a mente não 

está bloqueada, o resultado é a sabedoria, e quando o espírito não está 

bloqueado, o resultado é o Amor. 

Quando os porcos bailam adivinham chuva. 

Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. 



Quando um homem cava um poço muitas pessoas conseguem água. 

Quando um não quer, dois não brigam. 

Quando você está certo, ninguém se lembra, quando estás errado ninguém 

esquece. 

Quem a si próprio elogia, não merece crédito. 

Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

Quem anda com porcos farelo come. 

Quem bate esquece. Quem apanha não. 

Quem canta seus males espanta. 

Quem casa quer casa. 

Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

Quem estuda e não pratica o que aprendeu, é como o homem que lavra e não 

semeia. 

Quem não arrisca não petisca. 

Quem não provou o amargo não sabe apreciar o doce 

Quem não sabe suportar contrariedades nunca terá acesso às coisas 

grandiosas. 



Quem não tem cão, caça com gato. 

Quem planta vento colhe tempestade. 

Quem plantar joio, jamais colherá trigo. 

Quem pode, pode; quem não pode, se sacode. 

Quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. 

Quem quer faz, quem não quer manda. 

Quem quer fazer algo encontra um meio, quem não quer fazer nada arranja 

desculpas. 

Quem quer que fofoque para você, irá fofocar sobre você. 

Quem quer que se importe em aprender encontrará sempre um professor. 

Quem quiser chegar à nascente, tem que nadar contra a correnteza. 

Quem ri por último ri melhor. 

Quem se mistura com porcos, farelo come. 

Quem semeia vento, colhe tempestade. 

Quem tem boca vai a Roma. 

Quem tudo quer, nada tem. 



Quem tudo quer, tudo perde. 

Quem vê a barba do vizinho arder põe a sua de molho. 

Sábio não é aquele que sabe de tudo e sim usa tudo que sabe. 

Saco vazio não para em pé. 

São os nossos inimigos que nos ensinam as mais valiosas lições de vida. 

Se caíres sete vezes, levanta-te oito. 

Se ele não sabe e sabe que não sabe, é ignorante, ensina-o; Se ele sabe e sabe 

que sabe, é sábio, segue-o; Se ele não sabe e pensa que sabe, é louco, foge 

dele. 

Se ferradura trouxesse sorte, burro não puxava carroça. 

Se há muitos comandantes, o navio afunda. 

Se nem Jesus que era Jesus conseguiu agradar a todos... como eu poderia? 

Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o 

problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. 

Se os teus projetos forem para um ano, semeia o grão; se forem para dez anos, 

plante uma árvore; se forem para cem, instrui o povo. 

Se parares cada vez que ouvires o latir de um cão, nunca chegarás ao fim do 

caminho. 



Se quiser conhecer um cavalo, monte nele; se quiser conhecer uma pessoa, 

conviva com ela. 

Se quiser conhecer verdadeiramente um homem, dê-lhe autoridade. 

Se sua casa pegar fogo, aproveite para se aquecer 

Se tens um amigo, visita-o com frequência, pois as ervas daninhas e os 

espinheiros invadem o caminho por onde ninguém passa. 

Se teu cão passa fome, qualquer pessoa que lhe oferecer um pedaço de comida 

consegue afastá-lo de ti. 

Se uma pessoa te engana uma vez a culpa é dela, já se ela te engana a segunda 

vez, a culpa é sua. 

Se uma pessoa te enganar ela merece uma surra, se esta mesma pessoa voltar 

a te enganar quem merece a surra é você. 

Se você atirar lama na parede, mesmo que ela não grude, ela deixará marca. 

Se você é paciente em um momento de raiva, você evitará cem dias de 

sofrimento. 

Se você persegue dois coelhos, não vai pegar nenhum dos dois. 

Se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer 

saber como vai ser seu futuro, olhe para o que está fazendo hoje. 

Se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer dez anos de 

prosperidade, cultive árvores. Se você quer cem anos de prosperidade, cultive 

pessoas. 



Se você remover pedra por pedra até mesmo uma montanha será demolida. 

Segure um verdadeiro amigo com ambas as mãos. 

Sem a oposição do vento, a pipa não consegue subir.  

Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. 

Só um tolo testa a profundidade da água com os dois pés. 

Sou como a Fênix, pois quando todos julgam-me vencido, derrotado, eu ressurjo. 

Renasço das cinzas e das dores. Às vezes ferido e machucado, mas cada vez 

mais forte e com mais vontade de lutar. Sou guerreiro, sou valente, não me deixo 

abater. 

Talvez DEUS queira que tu, ao longo da tua vida, conheças muitas pessoas 

falsas, para que quando tu encontres as verdadeiras, as saibas estimar e dar 

graças por elas. 

Tem gente que é assim, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. 

Tente corrigir um sábio e você o tornará mais sábio. Tente corrigir um tolo e você 

o tornará seu inimigo. 

Todos os fatos têm três versões: a sua, a minha e a verdadeira. 

Todos veem os tragos que tomas, mas poucos sabem das tuas quedas 

Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista 

enquanto eles descansam, e então, viva o que eles sonham. 



Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que 

acontece duas vezes, acontecerá certamente uma terceira. 

Um dia é da caça, o outro do caçador. 

Um erro da largura de um fio de cabelo pode causar um desvio de mil 

quilômetros. 

Um exército de ovelhas liderado por um leão pode vencer um exército de leões 

liderado por uma ovelha. 

Um grama de exemplos vale mais que uma tonelada de conselhos. 

Um homem sábio toma suas próprias decisões, um homem ignorante segue a 

opinião pública. 

Um momento de paciência pode evitar um grande desastre; um momento de 

impaciência pode arruinar toda uma vida. 

Um pássaro preso nunca aprenderá a voar. 

Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. 

Um povo de cordeiros sempre terá um governo de lobos. 

Uma alegria compartilhada se transforma em dupla alegria; uma dor 

compartilhada, em meia dor.  

Uma andorinha sozinha não faz verão. 

Uma ideia não executada, transforma-se em sonho. 



Uma jornada de duzentos quilômetros começa com um simples passo. 

Uma mente fechada é como um livro fechado; somente um bloco de madeira. 

Vença a si mesmo e terá vencido o seu próprio adversário. 

Vitória sem luta é triunfo sem glória. 

Você não fica rico com o que ganha fica rico com o que poupa! 

Voltar atrás é melhor do que perder-se no caminho. 

Volte seu rosto sempre em direção ao sol e então as sombras ficarão para trás. 

 

Frases de famosos 

Abraham Lincoln (1809-1865) 

As pessoas são tão felizes quanto elas decidem mentalmente ser. 

É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que 

falar e acabar com a dúvida. 

Não estarei destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos? 

Nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem-

sucedido. 

Quase todos os homens são capazes de superar a adversidade, mas, se quiser 

pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. 

Tenha sempre em mente que a resolução de ser bem-sucedido é mais 

importante do que outra coisa. 

 



Adam Smith (1723 – 1790) 

A ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantaram. 

A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos 

príncipes. 

É injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo 

benefício vai a apenas uma parte dessa sociedade. 

É o medo de perder seu emprego que restringe suas fraudes e corrige sua 

negligência. 

Naqueles governos corruptos, em que há pelo menos suspeita geral de muita 

despesa desnecessária e grande malversação da renda pública, as leis que 

proíbem o contrabando são muito pouco respeitadas. 

Pouco mais é necessário para erguer um Estado, da mais primitiva barbárie até 

o mais alto grau de opulência, além de paz, de baixos impostos e de boa 

administração da justiça: todo o resto corre por conta do curso natural das coisas. 

 

Albert Szent-Gyorgyi (1893-1986) 

A água é matéria e matriz da vida, mãe e meio. Não há vida sem água. 

A descoberta consiste em ver o que todos viram e em pensar no que ninguém 

pensou. 

A pesquisa é quatro coisas: cérebros com os quais pensar, olhos com os quais 

ver, máquinas com as quais medir e, quarto, dinheiro. 

Dizem que uma descoberta é um acidente que encontra uma mente preparada. 

 

 

Albert Einstein (1879-1955) 



A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. 

A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua 

capacidade de lidar com eles. 

A liberação da energia atômica mudou tudo, menos nossa maneira de pensar. 

A mente que se abre para alguma coisa nova, nunca mais será a mesma 

Coincidência é a maneira que Deus encontrou para permanecer no anonimato. 

Coloque a mão na chama de um fogão por um minuto, e parece que foi uma 

hora. Sente-se junto daquela pessoa especial por uma hora, e vai parecer que 

foi só um minuto. Isto é relatividade. 

Deus não joga dados. 

É mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a natureza maldosa do 

homem. 

Eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou 

naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer 

os pensamentos Dele, o resto são detalhes. 

Grandes almas sempre encontraram forte oposição de mentes medíocres. 

Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. 

A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. 

Há uma força maior que a energia atômica - A vontade! 

Imaginação é mais importante que inteligência. 

Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma 

oportunidade invejável para aprender a conhecer a influência libertadora da 

beleza do reino do espírito, para seu próprio prazer pessoal e para proveito da 

comunidade à qual seu futuro trabalho pertencer. 

Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu 

conhecimento. 



Meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como 

indivíduo e nenhum venerado. 

Minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado 

que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos 

frágeis e incertos. Essa convicção, profundamente emocional na presença de 

um poder racionalmente superior, que se revela no incompreensível universo, é 

a ideias que faço de Deus. 

Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma 

máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um 

sentimento, senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que 

é belo, do que é moralmente correto. 

Não ensino meus alunos. Crio a condição para que aprendam. 

Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o 

poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém 

descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade. 

Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma 

coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. 

Não procure ser um homem com êxito, e sim um homem com valores. 

Não sei com que armas a III Guerra Mundial será lutada. Mas a IV Guerra 

Mundial será lutada com paus e pedras. 

No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. 

O azar não existe; Deus não joga dados. 

O importante é não deixar de fazer perguntas 

O mal é a ausência de Deus 

O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que 

permitem a maldade. 



O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. 

O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. 

Os grandes espíritos sempre sofreram oposição violenta das mentes medíocres. 

Estas últimas não conseguem entender quando um homem não se submete sem 

pensar aos preconceitos hereditários e usa a inteligência com coragem. 

Pouco conhecimento é uma coisa perigosa, muito conhecimento, também. 

Qualquer tolo inteligente consegue fazer coisas maiores e mais complexas. É 

necessário um toque de gênio -- e muita coragem para ir na direção oposta. 

Quanto mais me aprofundo na Ciência mais me aproximo de Deus 

Quem nunca errou nunca experimentou nada novo. 

Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor lembre-se: se escolher o 

mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o 

mundo. 

Só duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas não estou 

seguro sobre o primeiro. 

Só há duas maneiras de viver a vida: a primeira é vivê-la como se os milagres 

não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. 

Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas 

gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, 

deposite-a nas mãos de seus filhos. 

Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, morre um pedacinho de você. 

Todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega a convencer-se de que 

nas leis do Universo se manifesta um Espírito sumamente superior ao do 

homem, e perante o qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos 

humilhar-nos. 

Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. 



Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece, exatamente quando deve 

acontecer. 

Uma reunião em que todos os presentes estão absolutamente de acordo, é uma 

reunião perdida. 

 

 

Agatha Christie (1890 – 1976) 

Não reconhecemos os momentos realmente importantes da vida até ser 

demasiado tarde. 

 

 

Alexander Pope (1688-1744) 

Aquele que diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu, porque está 

obrigado a inventar vinte vezes mais para sustentar a certeza da primeira. 

Comprar livros, como fazem certas pessoas que se não servem deles, somente 

porque foram impressos por um impressor célebre, é pouco mais ou menos 

como se alguém comprasse ternos que não lhe servissem, simplesmente por 

terem sido feitos por um alfaiate de fama. 

Deixemos que os tolos discutam formas de governo. O governo mais bem 

administrado é sempre o melhor. 

É impossível que o homem de coração duro se interesse pelo bem público. Como 

pode amar milhões de homens aquele que não amou um só? 

Errar é humano; perdoar é divino. 

Quem confessa os seus erros é mais sábio hoje do que ontem. 



Um homem nunca deve sentir vergonha de admitir que errou, o que é apenas 

dizer, noutros termos, que hoje ele é mais inteligente do que era ontem. 

Um pouco de cultura é uma coisa perigosa. 

Uma pessoa honesta é a obra mais maravilhosa de Deus. 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) 

A grandeza de uma profissão é talvez, antes de tudo, unir os homens: não há 

senão um verdadeiro luxo e esse é o das relações humanas. 

A verdadeira felicidade vem da alegria de atos bem feitos, do sabor de criar 

coisas renovadas. 

Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. 

Apenas se vê bem com o coração, pois nas horas graves os olhos ficam cegos. 

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um 

pouco de si, levam um pouco de nós. 

É o espírito que conduz o mundo e não a inteligência. 

Eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. Mas, se tu 

me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no 

mundo. E serei para ti único no mundo. Fica responsável por tudo aquilo que 

domesticaste. 

Na vida, não existem soluções. Existem forças em marcha: é preciso criá-las e, 

então, a elas seguem-se as soluções. 

O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá mais se tem. Por isso 

nunca se canse de amar, algum dia você verá os grandes frutos do seu amor 

que foi sempre cultivado. 



O verdadeiro homem mede a sua força, quando se defronta com o obstáculo. 

Ser homem é ser responsável. É sentir que colabora na construção do mundo. 

Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. 

Um monte de pedras deixa de ser um monte de pedras no momento em que um 

único homem o contempla, nascendo dentro dele a imagem de uma catedral. 

 

 

Aristoteles (384aC-322aC) 

A cultura é o melhor conforto para a velhice. 

A dúvida é o princípio da sabedoria. 

A esperança é o sonho do homem acordado. 

As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para 

sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. 

Devemos nos comportar com os nossos amigos do mesmo modo que 

gostaríamos que eles se comportassem conosco. 

É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. 

Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. 

O homem solitário é uma besta ou um Deus. 

O ignorante afirma, o sábio dúvida, o sensato reflete. 

O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. 

O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. 

Que vantagem têm os mentirosos? A de não serem acreditados quando dizem 

a verdade. 



Ter muitos amigos é não ter nenhum. 

Um bom começo é a metade. 

 

 

Auguste Comte (1798-1857) 

Não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua 

história. 

Toda a educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro a fim de 

reviverem no outro. 

Viver para os outros não é somente a lei do dever, mas também a da felicidade. 

 

 

Baltasar Gracián y Morales (1601-1658) 

A cortesia é o maior feitiço político das grandes personagens. 

Ao homem sábio são mais úteis os seus inimigos do que ao tolo os seus amigos. 

Aplaudem-se as tolices de um rico enquanto nem se dá ouvidos às máximas de 

um pobre. 

As "feras" mais perigosas vivem nos lugares mais povoados. Ser intratável é o 

vício daqueles que carecem de autoconhecimento e mudam os humores 

conforme as honras. A eles um castigo refinado: evite-os por completo. Aplique 

sua sabedoria em outros. 

Às vezes, entre um homem e outro existe tanta diferença como entre um homem 

e um animal. 

Cada um mostra aquilo que é pelos amigos que tem. 



Evitar os extremos. Nem tanto céu nem tanto inferno. Um certo sábio reduziu 

toda a sabedoria ao meio-termo. Levar o certo longe demais e ele se torna 

errado. A laranja espremida ao máximo dá só amargor. 

Muitos devem sua grandeza aos inimigos. 

Não há maior vingança do que o esquecimento. 

Não há mestre que não possa ser aluno. 

Não há ninguém mais fácil de enganar do que um homem honesto; muito crê 

quem nunca mente, e confia muito quem nunca engana. 

Não se queixar nunca; a queixa sempre traz descrédito. 

O desprezo é a forma mais subtil de vingança. 

O pior deserto é viver sem amigos. A amizade multiplica as coisas boas e divide 

as más. 

O primeiro sinal de ignorância é presumirmos que sabemos. 

Saber ceder em tempo é outra forma de ganhar. 

Tome mais cuidado com quem elogia do que com quem critica. Descubra qual o 

interesse pessoal, de que lado coxeia, para onde vai. Acautele-se quanto aos 

falsos e os defeituosos 

Vale mais lutar com gente de bem do que triunfar sobre gente ruim. 

 

 

Benjamin Franklin (1706-1790) 

A alegria é a pedra filosofal que tudo converte em ouro. 

A preguiça anda tão devagar, que a pobreza facilmente a alcança. 

A tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais. E sábios, tarde demais. 



Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário 

é o resultado de uma explosão numa tipografia. 

Ama os teus inimigos, porque eles falam-te dos teus defeitos. 

Aquele que persegue duas coisas de uma só vez não alcança uma delas e deixa 

a outra escapar.' 

Aquele que trabalha é o homem feliz. O homem que é ocioso é o homem infeliz. 

As três coisas mais difíceis do mundo são: guardar um segredo, perdoar uma 

ofensa e aproveitar o tempo. 

Cedo na cama, cedo no batente. Faz o homem saudável, próspero e inteligente. 

Cuidado com as pequenas despesas: uma fenda diminuta pode fazer afundar 

um grande navio. 

Diga-me eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu 

aprenderei. 

Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. 

Não antecipe os problemas, nem se preocupe com o que talvez nunca aconteça. 

Aproveite a luz do sol. 

O caminho dos preguiçosos é cheio de obstáculos, ao passo que o do diligente 

não tem quaisquer embaraços. 

O menino que sofre e se indigne diante dos maus tratos infligidos aos animais, 

será bom e generoso com os homens. 

Os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos. 

Para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. 

Paz e harmonia: eis a verdadeira riqueza de uma família. 

Peixe e visitas cheiram mal depois de três dias." 



Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer 

outra coisa. 

Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. 

Quem faz pode cometer falhas, mas a maior de todas as falhas é não fazer nada. 

Quem nada faz, está prestes a fazer o mal. 

Se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais 

aflições do que prazeres. 

Se você deseja um trabalho bem feito, escolha um homem ocupado; os outros 

não têm tempo. 

Se você pretende ser rico, pense em economizar tanto quanto em ganhar. 

Seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos, amigo de um e 

inimigo de nenhum. 

Ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os 

inferiores é nobreza. 

Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água. 

Tudo o que começa com raiva, acaba em vergonha 

Um bom exemplo é o melhor sermão. 

Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. 

Um pai é um tesouro, um irmão é um consolo; um amigo é ambos 

Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é 

que faz a diferença. 

Você pode adiar, mas o tempo não posterga. 

 

 



Bertrand Russell (1872 – 1970) 

A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista; a inteligência coloca-se na 

retaguarda para ver. 

A experiência não permite nunca atingir a certeza absoluta. Não devemos 

procurar obter mais que uma probabilidade. 

A maior parte das pessoas prefere morrer a pensar; na verdade, é isso que 

fazem. 

A vida é demasiado curta para nos permitir interessar-nos por todas as coisas, 

mas é bom que nos interessemos por tantas quantas forem necessárias para 

preencher os nossos dias. 

Aquilo que os homens de fato querem não é o conhecimento, mas a certeza. 

De todas as características que são vulgares na natureza humana a inveja é a 

mais desgraçada; o invejoso não só deseja provocar o infortúnio e o provoca 

sempre que o pode fazer impunimente, como também se torna infeliz por causa 

da sua inveja. 

De todas as formas de cautela, a cautela no amor é talvez a mais fatal para a 

felicidade. 

É a ambição de possuir, mais do que qualquer outra coisa, que impede os 

homens de viverem de uma maneira livre e nobre. 

Grande parte dos maiores males que o homem tem infligido sobre o homem 

surgiu de pessoas que se sentiam absolutamente certas sobre algo que, na 

realidade, era falso. 

Mesmo quando todos os especialistas estão de acordo podem muito bem estar 

enganados. 

Moralistas são pessoas que renunciam às alegrias corriqueiras para poder, sem 

culpa e recriminação, estragar a alegria dos outros. 



Muitos homens cometem o erro de substituir o conhecimento pela afirmação de 

que é verdade aquilo que eles desejam. 

Não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da 

felicidade. 

Não tenhas medo de possuir opiniões excêntricas, pois todas as opiniões hoje 

aceitas foram um dia consideradas excêntricas 

O amor é sábio, o ódio é tolo. 

O amor é uma experiência pela qual todo o nosso ser é renovado e refrescado 

como o são as plantas pela chuva após a seca. 

O defeito fundamental dos pais é desejarem que os filhos sejam motivo de glória 

para eles. 

O fato de uma opinião ser amplamente compartilhada não é nenhuma evidência 

de que não seja completamente absurda; de fato, tendo-se em vista a maioria 

da humanidade, é mais provável que uma opinião difundida seja tola do que 

sensata. 

O homem hoje, para ser salvo, só tem necessidade de uma coisa: abrir o coração 

à alegria. 

O homem moderno não combate as calamidades com a humildade; descobriu 

que elas devem ser combatidas com os conhecimentos científicos. 

O invejoso, em vez de sentir prazer com o que possui, sofre com o que os outros 

têm de prazer.  

O medo é a principal fonte de superstição e uma das principais fontes de 

crueldade. Saber vencer o medo é o princípio da sabedoria. 

O problema com o mundo é que os estúpidos são excessivamente confiantes, e 

os inteligentes são cheios de dúvidas. 

O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. 



O trabalho é desejável, primeiro e antes de tudo como um preventivo contra o 

aborrecimento, pois o aborrecimento que um homem sente ao executar um 

trabalho necessário embora monótono, não se compara ao que sente quando 

nada tem que fazer. 

O truque da filosofia é começar por algo tão simples que ninguém ache digno de 

nota e terminar por algo tão complexo que ninguém entenda. 

Os homens nascem ignorantes, não estúpidos. Eles se tornam estúpidos pela 

educação. 

Os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos, é um fato inalterável. Nos 

momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de 

fracasso, oferecem um consolo e uma segurança que não se encontram em 

qualquer outro lugar. 

Poucas pessoas conseguem ser felizes, a menos que odeiem alguém. 

Quando se diz às pessoas que a felicidade é uma questão simples, querem-nos 

sempre mal. 

Quanto mais o homem procura apenas que o admirem, mais longe está de 

conseguir o seu objetivo. 

Se a paz não puder ser mantida com honra deixa de ser paz. 

Se a todos fosse dado o poder mágico de ler nos pensamentos dos outros, 

suponho que o primeiro resultado seria o desaparecimento de toda a amizade. 

Temer o amor é temer a vida, e os que temem a vida já estão meio mortos. 

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governam minha vida: o 

desejo imenso de amar, a procura do conhecimento e a insuportável compaixão 

pelo sofrimento da humanidade. 

Um dos paradoxos dolorosos do nosso tempo reside no fato de serem os 

estúpidos os que têm a certeza, enquanto os que possuem imaginação e 

inteligência se debatem em dúvidas e indecisões. 



Uma vida feliz deve ser em grande parte uma vida tranquila, pois só numa 

atmosfera calma pode existir o verdadeiro prazer. 

 

 

Buda (566 aC - 483 a.C.) 

A verdade não está lá fora, a verdade está dentro de você. 

Assim como o armeiro apara e deixa a flecha reta, o mestre orienta seus 

pensamentos desgarrados. 

É a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz 

para caminhos maléficos. 

Feliz aquele que vence o egoísmo, alcança a paz, encontra a verdade. A verdade 

liberta-nos do mal; não há no mundo libertador igual. Confia na verdade, mesmo 

que não sejais capazes de compreendê-la, mesmo que no começo vos pareça 

amarga a sua doçura. 

Não se combate ódio com ódio, mas sim com amor. 

Numa viagem, um homem deve andar com um companheiro que tenha a mente 

igual ou superior a sua; é melhor viajar sozinho do que em companhia de um 

tolo. 

O homem que busca a fama, a riqueza e casos amorosos é como uma criança 

que lambe o mel na lâmina de uma faca. É como um tolo que carrega uma tocha 

contra um vento forte, corre o risco de ter o rosto e as mãos queimadas. 

Se uma pessoa fala ou age com pensamento puro, a felicidade a segue, como a 

sombra que nunca a abandona. 

Tudo o que nasceu vai morrer, tudo o que foi reunido será espalhado, tudo o que 

foi acumulado terá fim, tudo o que foi construído será derrubado, e o que esteve 

nas alturas será rebaixado. 



Um homem será tolo se alimentar desejos pelos privilégios, promoção, lucros ou 

pela honra, pois tais desejos nunca trazem felicidade, pelo contrário, apenas 

trazem sofrimentos. 

 

 

Carl Sagan (1943-1996) 

A história está repleta de pessoas que, como resultado do medo, ou por 

ignorância, ou por cobiça de poder, destruíram conhecimentos de imensurável 

valor que em verdade pertenciam a todos nós. Nós não devemos deixar isso 

acontecer de novo. 

Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente 

aceitável, eles são a abertura para achar as que estão certas. 

Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se 

baseiam em evidências; baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. 

 

O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos, ou 

a ideia de que, em todo este imenso universo, nós estamos sozinhos? 

Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de 

espaço. 

Um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia. 

 

 

Charles Bukowski (1920 – 1994) 

A Bíblia diz: 'Amai ao próximo.' - Isso poderia significar algo como: 'Deixe-o em 

paz. 



As pessoas são interessantes no início. Aos poucos, porém, todos os defeitos e 

loucuras botam as manguinhas de fora, é inevitável. Começo a significar cada 

vez menos pras pessoas, e elas pra mim. 

Não há nada que ensine mais do que se reorganizar depois do fracasso e seguir 

em frente. 

Nós nascemos assim, nisso: Nos hospitais que são tão caros, que são baratos 

para morrer; num país onde as cadeias estão cheias e os hospícios estão 

fechados; num lugar onde as massas elevam idiotas em heróis ricos. 

O problema com o mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, 

enquanto os estúpidos estão cheios de confiança. 

Os verdadeiros valentes vencem a sua imaginação e fazem o que devem fazer. 

 

 

Charles Chaplin (1889-1977) 

A persistência é o caminho do êxito. 

A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. 

A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, 

dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine 

sem aplausos. 

Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. 

Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui, 

o verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus 

ideais. 

O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, 

o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. 

O incentivo de viver é arriscar, deixe o medo para os fracos. 



Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância, eu 

estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. 

 

 

Charles Darwin (1809 – 1882) 

A atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento 

da inteligência humana. 

A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza 

humana. 

A ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento: são 

os que sabem pouco, e não aqueles que sabem muito, que afirmam de uma 

forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela 

ciência. 

Na história da humanidade (e dos animais também) aqueles que aprenderam a 

colaborar e improvisar foram os que prevaleceram. 

Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas 

faculdades mentais (...) os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, 

dor, felicidade e sofrimento. 

Não são as espécies mais fortes que sobrevivem nem as mais inteligentes, e sim 

as mais suscetíveis a mudanças. 

O homem, com suas nobres qualidades, ainda carrega no corpo a marca 

indelével de sua origem modesta. 

O homem, em sua arrogância, pensa de si mesmo como uma grande obra, 

merecedora da intervenção de uma divindade. 

Um homem que ousa desperdiçar uma hora ainda não descobriu o valor da vida. 

 



 

Charles Spurgeon (1834 – 1892) 

Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua 

vida. 

Perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixe a cauda 

dele para fora. 

Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que 

vencer. 

Você pode ocultar sua fraqueza de seu melhor amigo, mas não a esconderá de 

seu pior inimigo. 

Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. 

Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. 

As estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem 

ser discernidas do topo de um monte. Assim também, muitas coisas são 

aprendidas na adversidade, com as quais o homem próspero nem sonha. 

Entre dois males, não escolha nenhum. 

A convicção de ignorância é a porta de entrada do templo da sabedoria. 

Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a 

força do hoje. 

A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de 

morte ao orar o Pai Nosso. 

Esse é um ditado antigo e sábio: "Não gaste tudo o que você tem, não acredite 

em tudo que ouve e não faça tudo o que pode”. 

Ele levou a cruz, não para que você escapasse dela, e sim, para que pudesse 

suportá-la. 



 

 

Cícero (220aC - 126aC) 

A amizade torna a prosperidade mais brilhante e ilumina a adversidade, por 

dividi-la e compartilhá-la. 

A inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. 

Amigo certo se reconhece numa situação incerta.  

Destino é só um conjunto de decisões, tome boas decisões e construa um bom 

destino“ 

Errar é próprio do homem, mas perseverar no erro é coisa de tolos. 

Este é o primeiro preceito da amizade: pedir aos amigos só aquilo que é honesto, 

e fazer por eles apenas aquilo que é honesto. 

Existirá algo mais agradável do que ter alguém com quem falar de tudo, como 

se estivéssemos falando conosco mesmos? 

Haverá algo mais belo do que ter alguém com quem possa falar de todas as suas 

coisas como se falasse consigo mesmo? 

Não basta adquirir sabedoria; é preciso, além disso, saber utilizá-la. 

O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas devem ser reduzidas, a 

arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a 

governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. 

As pessoas devem, novamente, aprender a trabalhar, em vez de viver por conta 

pública. 

O prazer dos banquetes não está na abundância dos pratos e, sim, na reunião 

dos amigos e na conversação. 

O rosto é o espelho da alma. 



Os semelhantes se unem voluntariamente com os semelhantes. 

Os vinhos são como os homens: com o tempo os maus azedam e os bons 

apuram. 

Quanto maior são as dificuldades a vencer, maior será a satisfação“ 

Quanto maiores são as dificuldades a vencer, maior será a satisfação. 

Somente os idiotas se lamentam em envelhecer. 

Todos os homens podem cair num erro, mas só os idiotas perseveram nele. 

Um aposento sem livros é um corpo sem alma. 

 

 

Chico Xavier (1910-2002) 

Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, 

chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não 

venha. 

A verdadeira coragem não é a de enfrentar o leão, a cobra, mas, sim, a de 

enfrentar o nosso próprio impulso. 

A vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo 

bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a 

nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a 

vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que 

ser. 

Agradeço todas as dificuldades que enfrentei; não fosse por elas, eu não teria 

saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos 

auxiliam muito. 

Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. 

Serve sem apego. E assim vencerás. 



Deixe algum sinal de alegria onde passe. 

Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo 

que colocarmos nela, corre por nossa conta. 

Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus 

planos são melhores que os meus. 

Esqueça o acusador; ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao 

mau; a vida se encarregará dele. 

Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se 

fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível! 

Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos 

que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será 

aquilo que você fizer dele. Você receberá, de retorno, tudo o que der aos outros, 

segundo a lei que nos rege os destinos. 

Lembra-te sempre: Cada dia nasce de novo amanhecer. 

Leve na sua memória para o resto de sua vida, as coisas boas que surgiram no 

meio das dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade em vencer as 

provas e lhe darão confiança na presença divina, que nos auxilia em qualquer 

situação, em qualquer tempo, diante de qualquer obstáculo. 

Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e 

nem prejudiques ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer e a 

dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. 

Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que 

realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos 

de nós! 

Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. 



Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos 

animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto 

quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. 

Nossa mente é como uma antena, capta o que estamos sintonizando; o bem ou 

o mal. Depende de nós mudar a frequência. 

O amor não prende, liberta! Ame porque isso faz bem a você, não por esperar 

algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de 

verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das 

pessoas. 

O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest 

ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos 

outros. 

O exemplo é uma força que repercute, de maneira imediata longe ou perto de 

nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas, 

cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar 

que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. 

O nosso coração é diariamente lido pelos outros nas palavras que emitimos, nas 

frases que escrevemos, nos compromissos que assumimos ou nos gestos que 

praticamos...Más poucos conseguem interpretá-lo. 

O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum...é amar mais ou 

menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou 

menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o 

risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. 

Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma 

forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar ofender e magoar 

para sentir-se forte. 

Quando Deus tira algo de você, Ele não o esta punindo, mas apenas abrindo 

suas mãos para receber algo melhor. 



Se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame; se não são, não 

ligue para elas. 

Se não fossem as gotas d'água, nem o mar nem a fonte não existiriam. 

Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de 

havermos trocado convivência e intimidade, estamos desmoralizando a nós 

mesmos. 

Uns queriam um emprego melhor; outros, só um emprego. Uns queriam uma 

refeição mais farta; outros, só uma refeição 

Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes. Que nós os amamos, 

porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos 

o suficiente. 

 

 

Confúcio (551aC-479aC) 

A pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado 

sem provação 

A única maneira de não cometer erros é fazendo nada. Este, no entanto, é 

certamente um dos maiores erros que se poderia cometer em toda uma 

existência. 

Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. 

Aquele que reprime os ímpetos da cólera estará a coberto de qualquer perigo. É 

conveniente saber sufocar, ou ao menos moderar a cólera, o temor, a tristeza, a 

alegria, e outras agitações profundas que podem alterar a retidão da alma. 

Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. 

Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa; não te alies aos 

moralmente inferiores; não receies corrigir teus erros. 



Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu 

compreendo. 

De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. 

Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua 

vida. 

Estudar é polir a pedra preciosa; cultivando o espírito, purificamo-lo. 

Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos 

aborrecimentos. 

Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que é o mais 

nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência, que 

é o mais amargo. 

Homem superior é aquele que começa por pôr em prática as suas palavras e em 

seguida fala de acordo com as suas ações. 

Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do 

lavrador. 

O Homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro, depois, depois usa o 

dinheiro para reconquista-la novamente. 

O homem superior atribui a culpa a si próprio; o homem comum aos outros. 

O homem superior, quando se encontra numa alta posição, não mostra nem 

fausto nem orgulho; o homem vulgar mostra fausto e orgulho até sem estar numa 

alta posição. 

O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu 

entendo. 

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela 

desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. 



Quando encontramos pessoas de valor, devemos pensar em como podemos ser 

iguais a elas. Quando, ao contrário, encontramos pessoas sem caráter, devemos 

nos voltar para o nosso interior e examinar o que se passa lá dentro. 

Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, 

examina-te a ti mesmo. 

Quando você nasceu todos sorriam e só você chorava, faça de tudo pois quando 

você morrer todos irão chorar e você sorrirá. 

Se quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez cultive árvores. 

Mas para ter sucesso por 100 anos cultive gente. 

Se você quiser um ano de prosperidade cultive grãos. Se você quiser dez anos 

de prosperidade, cultive árvores. Se você quiser cem anos de prosperidade, 

cultive pessoas.  

Se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, 

cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra 

pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas. 

Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a 

lembrar disso. 

Só os grandes sábios e os grandes ignorantes são imutáveis. 

Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. 

Três tipos de amizade são vantajosos e três tipos de amizade são nocivos. A 

amizade com um homem que fala sem rodeios, a amizade com um homem 

sincero, a amizade com um homem de grande saber, esses três tipos de 

amizade são úteis. A amizade com um homem acostumado a enganar por uma 

falsa aparência de honestidade, a amizade com um homem hábil para adular, a 

amizade com um homem que fala bonito, esses três tipos de amizade são 

nocivos. 

Uma imagem vale mais que mil palavras. 



Ver o bem e não fazê-lo é sinal de covardia. 

 

 

Cora Coralina (1889 – 1985) 

A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que 

eles são impossíveis. 

Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que 

duvidar. 

Da mesma forma aquela sentença: A quem te pedir um peixe, dá uma vara de 

pescar. Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada, o anzol, a 

chumbada, a isca? 

Estamos todos matriculados na grande escola da vida, onde o grande Mestre é 

o tempo! 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores. 

Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. 

Me esforço para ser melhor a cada dia. Pois bondade também se aprende. 

Nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. 

Não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais 

voltou. 

O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. 

O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é 

com a vida e com os humildes. 



Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no 

solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de 

sorrisos, de solidariedade e amizade. 

 

 

Dalai Lama (1935-) 

A felicidade é um estado de espírito. Se a sua mente ainda estiver num estado 

de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade. 

Felicidade significa paz de espírito. 

A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar, 'Como sou inútil e 

fraco'. É essencial pensar poderosa e firmemente, 'Eu consigo', sem ostentação 

ou preocupação. 

A verdadeira compaixão não consiste em sofrer pelo outro. Se ajudamos uma 

pessoa que sofre e nos deixamos invadir por seu sofrimento, é que somos 

ineficazes e estamos tão somente reforçando nosso ego. 

A verdadeira felicidade está mais relacionada à mente e ao coração. A felicidade 

que depende principalmente do prazer físico é instável. Um dia, ela está ali; no 

dia seguinte, pode não estar. 

Ao sermos bondosos com o outro, podemos aprender a ser menos egoístas: ao 

compartilharmos o sofrimento alheio, desenvolvemos maior preocupação pelo 

bem-estar de todas as criaturas. Esse é o ensinamento Básico. 

As boas qualidades humanas - honestidade, sinceridade e um bom coração - 

não podem ser compradas com dinheiro e nem produzidas por máquinas ou 

mesmo pela mente. Nós chamamos isso de luz interior. 

Creio que a pessoa que teve mais experiência de privações consegue enfrentar 

problemas com mais firmeza que a pessoa que nunca passou por sofrimento. 

Portanto, visto por esse ângulo, um pouco de sofrimento pode ser uma boa lição 

para a vida. 



Cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão 

decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade. 

Desenvolver força, coragem e paz interior demanda tempo. Não espere 

resultados rápidos e imediatos, sob o pretexto de que decidiu mudar. Cada ação 

que você executa permite que essa decisão se torne efetiva dentro de seu 

coração. 

Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. 

Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos 

superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre 

humildes, recatados e despidos de orgulho. 

É claro que, graças ao nosso poder ou fortuna, mais pessoas nos abordam com 

grandes sorrisos e presentes. Mas, no fundo esses não são verdadeiros amigos; 

são amigos da nossa fortuna ou do nosso poder.  

Há um ditado tibetano que diz: "A tragédia deve ser utilizada como uma fonte de 

força". Não importa que tipo de dificuldade, quão dolorosa é a experiência, se 

perdemos a nossa esperança, esse será o verdadeiro desastre. 

Nada é tão atraente em um homem como sua cortesia, sua paciência e sua 

tolerância. 

Nós acostumamo-nos com facilidade à preguiça da mente, sobretudo porque 

muitas vezes essa preguiça se esconde sob a aparência de atividade: corremos 

de um lado para outro, fazemos cálculos e damos telefonemas. No entanto, tudo 

isso ocupa apenas os níveis mais toscos e elementares da mente. E oculta o 

que existe de essencial em nós. 

Nunca interrompa quando estiver sendo elogiado. 

O nosso principal objetivo nesta vida é ajudar os outros. E se você não pode 

ajudá-los, pelo menos não os machuque. 



Os amigos antigos vão-se, novos amigos aparecem. É como os dias. Um dia 

velho vai-se, um novo dia chega. O que é importante é que adquira significado: 

um amigo com significado - ou um dia com significado. 

Para cultivar a sabedoria, é preciso força interior. Sem crescimento interno, é 

difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessárias. Sem elas, nossa vida 

se complica. O impossível torna-se possível com a força de vontade. 

Quando morremos, nada pode ser levado conosco, com a exceção das 

sementes lançadas por nosso trabalho e do nosso conhecimento. 

Se não há solução para o problema, então não perca tempo preocupando-se 

com isso. Se houver uma solução para o problema, então não perca tempo 

preocupando-se com isso. 

Seu inimigo é seu melhor mestre, porque para enfrentá-lo você precisa utilizar 

toda a sua inteligência e sabedoria. 

Simplesmente não há razão porque os animais devam ser abatidos para servir 

como dieta humana enquanto existem tantos substitutos. O homem pode viver 

sem carne. 

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o 

outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer 

e principalmente viver. 

Uma árvore em flor fica despida no outono. A beleza transforma-se em feiúra, a 

juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe 

realmente. Portanto, as aparências e o vazio existem simultaneamente. 

Uma atmosfera de amor em sua casa é muito importante. Faça tudo que puder 

para criar um lar tranquilo e com harmonia. 

Violência não é um sinal de força, a violência é um sinal de desespero e fraqueza. 

 

 



Empédocles (490 a.C-430 a.C) 

Os iguais se reconhecem. 

Se você exige só obediência, então você juntará em volta de si mesmo somente 

bobos. 

Sobrevive aquele que está mais bem capacitado. 

 

 

Epiteto (50-138) 

A cada passo encontramos cãezinhos a brincar uns com os outros; parece que 

entre eles reina sincera amizade; mas se lhes atirardes um osso quando 

brincam, ei-los inimigos; pegam de rosnar, ameaçando, e daí a pouco dilaceram-

se. Tal é, frequentemente, a amizade dos irmãos, de pais e de filhos. 

Acusar os outros pelos próprios infortúnios é um sinal de falta de educação; 

acusar-se a si mesmo mostra que a educação começou; não acusar nem a si 

mesmo nem aos outros mostra que a educação está completa. 

É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. 

É um homem sensato aquele que não lamenta pelo que não tem, mas se alegra 

pelo que tem. 

Evitemos fazer o papel de zombeteiros e de trocistas. Porque tais defeitos nos 

farão cair insensivelmente nas maneiras baixas e grosseiras e farão com que as 

pessoas percam a consideração que sentem por nós. 

Na prosperidade é fácil encontrar amigos; mas na adversidade é a mais ingrata 

das tarefas. 

Não busqueis a felicidade fora, mas sim dentro de vós, caso contrário nunca a 

encontrareis. 



Não desanimes, imita os mestres de exercícios, que quando um aluno cai, 

mandam que se levante e lute novamente. 

Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade é, para este alguém, uma 

prisão. 

São as dificuldades que mostram os homens. 

Se falarem mal de ti com fundamento, corrige-te; se o fizerem sem fundamento, 

limita-se a rir. " 

Se o problema possui solução não devemos nos preocupar com ele. E se não 

possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. 

Se te disserem que alguém, maldosamente, falou coisas terríveis de ti, não te 

defendas das coisas ditas, mas responde que “Ele desconhece meus outros 

defeitos, ou não mencionaria somente esses”. 

Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. 

Só a educação liberta. 

Um adulador parece-se com um amigo, como um lobo se parece com um cão. 

Cuida, pois, em não admitir inadvertidamente, na tua casa, lobos famintos em 

vez de cães de guarda. 

 

Fernando Pessoa (1888 – 1935) 

Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se 

apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. 

Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos 

de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. 

Navegar é preciso, viver não é preciso (Esta frase é originalmente do General 

Pompeu que por volta de 70 a.C, foi incumbido da missão de transportar o trigo 

das províncias para a cidade de Roma. Naqueles tempos, os riscos de 



navegação eram grandes, em virtude das limitações tecnológicas e dos vários 

ataques piratas que aconteciam com relativa frequência. Sendo assim, os 

tripulantes daquela viagem viviam um grave dilema: salvar a cidade de Roma da 

grave crise de abastecimento causada por uma rebelião de escravos, ou fugir 

dos riscos da viagem mantendo-se confortáveis na cidade de Sicília. Foi então 

que, de acordo com o historiador Plutarco, o general Pompeu proferiu essa 

lendária frase). 

O poeta é um fingidor. Finge tão completamente. Que chega a fingir que é dor. 

A dor que deveras sente. 

Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. 

 

 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) 

A sabedoria é um paradoxo. O homem que mais sabe é aquele que mais 

reconhece a vastidão da sua ignorância. 

A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas 

coisas boas como se fosse a primeira vez. 

Falar muito de si pode ser um meio de se ocultar. 

Na vingança e no amor a mulher é mais bárbara do que o homem. 

Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. 

O fanatismo é a única forma de vontade que pode ser incutida nos fracos e nos 

tímidos. 

O fantasioso nega a verdade para si mesmo; o mentiroso apenas para os outros. 

O homem que vê mal vê sempre menos do que aquilo que há para ver; o homem 

que ouve mal ouve sempre algo mais do que aquilo que há para ouvir. 



Sempre há um pouco de loucura no amor, porém sempre há um pouco de razão 

na loucura. 

Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. 

Tudo o que não nos destrói, torna-nos mais fortes. 

 

 

Johann Christoph Friedrich von Schille (1759-1805) 

A violência é sempre terrível, mesmo quando a causa é justa. 

Nem mesmo o homem mais bondoso consegue ficar em paz, se isso não agrada 

ao seu vizinho mau. 

O amigo é-me querido, o inimigo é-me necessário. O amigo mostra-me o que 

posso fazer, o inimigo, o que tenho de fazer. 

Quem não arrisca nada não precisa de esperança para nada. 

Queres conhecer-te a ti mesmo, olha como agem os outros: Queres 

compreender os outros, olha em teu próprio coração. 

Sempre poderemos observar que os povos mais oprimidos são também os 

menos inteligentes; em consequência disso, deve-se iniciar a obra de 

esclarecimento de uma nação, melhorando as suas condições de vida. 

Todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência. 

 

Galileu Galilei (1564 – 1642) 

A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando 

considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa 

e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra 

de Deus, e a mais notável. 



A condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento 

A dúvida é a mãe da invenção. 

A dúvida é o começo da sabedoria. 

A maior sabedoria que existe é a de conhecer alguém a si próprio. 

A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. 

A verdade é filha do tempo, e não da autoridade. 

A verdade não resulta do número dos que nela creem 

Aplicar-se em grandes invenções, iniciando pelos mínimos detalhes não é uma 

tarefa para mentes comuns; descobrir que maravilhas se escondem em coisas 

triviais e infantis é um trabalho para talentos super-humanos. 

Conhecer a si próprio é o maior saber. 

Gravem-se os benefícios no bronze e as injúrias no ar. 

Mais fácil me foi encontrar as leis com que se movem os corpos celestes, que 

estão a milhões de quilômetros, do que definir as leis do movimento da água que 

escoa frente aos meus olhos. 

Não há poder de controle sobre o universo maior do que o poder que nos 

controla. 

Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, 

razão e intelecto, pretenda que não os utilizemos. 

Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. 

Se raciocinar fosse como carregar pedras, então vários raciocinadores seriam 

melhor do que um. Mas raciocinar não é como carregar pedras. É como uma 

corrida. Onde um único cavalo galopante supera facilmente uma centena de 

cavalos puxando carroças. 



Todas as verdades são fáceis de perceber depois de terem sido descobertas; o 

problema é descobri-las. 

 

 

Graciliano Ramos (1892–1953) 

É fácil se livrar das responsabilidades. Difícil é escapar das consequências por 

ter se livrado delas. 

Escolher marido por dinheiro. Que miséria! Não há pior espécie de prostituição. 

Quando se quer bem a uma pessoa a presença dela conforta. Só a presença, 

não é necessário mais nada. 

Se a única coisa que de o homem terá certeza é a morte; a única certeza do 

brasileiro é o carnaval no próximo ano. 

 

 

Henry Ford (1863-1947) 

Corte sua própria lenha. Assim, ela aquecerá você duas vezes. 

Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. 

Há um punhado de homens que conseguem enriquecer simplesmente porque 

prestam atenção aos pormenores que a maioria despreza. 

Não apontes só defeitos, aponta também soluções. 

Não é o empregador quem paga os salários, mas o cliente. 

Não encontro defeitos. Encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. 

Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não 

gastamos. 



O fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência e 

redobrada vontade. 

O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. 

Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia seus 

olhos de sua meta. 

Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se 

dediquem a ele. 

Questionar quem deve ser o chefe, é como discutir quem deve ser o saxofonista 

num quarteto: evidentemente, quem o sabe tocar. 

 

 

Johann Wolfgang Von Göethe (1749 - 1832) 

A alegria não está nas coisas, está em nós. 

A amizade é como os títulos honoríficos: quanto mais velha, mais preciosa. 

Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Saiba eu com que te ocupas e 

saberei também no que te poderás tornar. 

Ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse 

ingrato. 

Não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm a nossa casa; devemos 

ir a casa delas para ver como são. 

Não devemos moldar os filhos de acordo com os nossos sentimentos; / devemos 

tê-los e amá-los do modo como nos foram dados por Deus. 

O homem deseja tantas coisas, e, no entanto, precisa de tão pouco. 

O tempo rende muito quando é bem aproveitado. 



Para compreender que o céu é azul em qualquer parte, não é preciso dar a volta 

ao mundo. 

Quando o interesse diminui, com a memória ocorre o mesmo. 

Seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. 

 

José de Alencar (1829-1877) 

A ocasião faz o homem. 

É o entusiasmo que faz o poeta e o artista, o sábio e o guerreiro; é o entusiasmo 

que faz o homem-idéia diferente do homem-máquina. 

O elogio é um meio muito usado, mas sempre novo, de render homenagem à 

vaidade alheia. 

O homem é que faz sua profissão; a sua inteligência é que a eleva; a sua 

honestidade é que a enobrece. 

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um 

objetivo.  

Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará 

coisas admiráveis. 

Quem não espera vencer, já está vencido. 

Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres; não tão curto, que nos 

escandalizem, nem tão comprido, que nos entristeçam. 

Todo trabalho é nobre, desde que é livre, honesto e inteligente. 

 

Jean-Baptiste Poquelin de Molière (1622-1673) 

A escola da experiência é a mais educativa. 



A virtude é o primeiro título de nobreza; eu não presto tanta atenção ao nome 

desta ou daquela pessoa, mas antes aos seus atos. 

As pessoas podem ser persuadidas a engolir qualquer coisa, contanto que venha 

temperada de elogios. 

Deveríamos olhar demoradamente para nós próprios antes de pensarmos em 

julgar os outros. 

Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos 

de fazer. 

Todos os vícios, quando estão na moda, passam por virtudes. 

Um tolo que não diz palavra não se distingue de um sábio que se cala. 

Viver sem amor significa realmente não viver 

 

José Saramago (1928 – 2008) 

A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. 

A vida é uma aprendizagem diária. Afasto-me do caos e sigo um simples 

pensamento: Quanto mais simples, melhor! 

Cada dia traz sua alegria e sua pena, e também sua lição proveitosa. 

Cada segundo que passa é como uma porta que se abre para deixar entrar o 

que ainda não sucedeu. 

Costuma-se dizer, dêmos tempo ao tempo, mas aquilo que sempre nos 

esquecemos de perguntar é se haverá tempo para dar. 

Há esperanças que é loucura ter. Pois eu digo-te que se não fossem essas já eu 

teria desistido da vida. 

Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. 



Nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida. 

O difícil não é viver com as pessoas, o difícil é compreendê-las. 

O que as vitórias têm de mau é que não são definitivas. O que as derrotas têm 

de bom é que também não são definitivas. 

O talento ou acaso não escolhem, para manifestar-se, nem dias nem lugares. 

Sempre chega a hora em que descobrimos que sabíamos muito mais do que 

antes julgávamos. 

Somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. 

 

 

Julio César (100 aC - 44 a.C) 

A sorte está lançada!  Em latim: Alea jacta est! 

Dividir para conquistar. 

Não basta que a mulher de César seja honrada, é preciso que sequer seja 

suspeita. 

Não há frio tão intenso e congelante quanto o da indiferença. 

Não julgue alguém pela aparência no primeiro encontro, pois não percebemos 

as qualidades da alma logo de cara. 

Os dados estão lançados. 

Sabe o porquê tem muita gente odiando? Simples, odiar é fácil e não exige força. 

Agora, tente amar! Amar, não raramente, é dar as mãos ao sofrimento. 

Veni, vidi, vici. ["Vim, vi e venci"] 

 



 

Immanuel Kant (1724-1804) 

A amizade é semelhante a um bom café; uma vez frio, não se aquece sem perder 

bastante do primeiro sabor. 

A educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. 

A paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. 

Acredite em milagres, mas não dependa deles. 

Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de 

uma lei universal. 

Amizade é como café, uma vez frio nunca mais volta ao seu tamanho original, 

mesmo aquecido. 

Belo, é tudo quanto agrada desinteressadamente. 

Ciência é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. 

É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento 

da humanidade. 

Não há virtude tão forte que esteja a salvo da tentação. 

Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. 

Nas trevas, a imaginação trabalha mais ativamente do que em plena luz. 

O homem é o único animal que precisa de trabalhar. 

O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. 

O homem só pode ser homem mediante a educação. 

O sábio pode mudar de opinião. O idiota nunca. 

Ouse saber! 



Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. 

Quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo 

mundo. 

Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. 

Tudo o que não puder contar como fez, não faça! 

 

 

Karl Marx (1818 – 1883) 

A classe capitalista rasgou o véu sentimental da família, reduzindo as relações 

familiares a meras relações monetárias. 

A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. 

A religião é o ópio do povo. 

A tortura deu lugar às descobertas mecânicas mais engenhosas, cuja produção 

dá trabalho a uma imensidade de honestos artesãos. 

As pessoas que nos fazem rir, também nos fazem chorar. 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta; na fábrica, ele 

é um servo da máquina. 

O amor é meio de o homem se realizar como pessoa! 

O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. 

O homem faz a religião, mas a religião não faz o homem. 

Os olhos que só enxergam a mentira quando percebem a verdade, cegam. 

Os que, no regime capitalista, trabalham não lucram e os que lucram não 

trabalham. 



Quem usa o nome da justiça para defender seus erros é capaz de muito mais 

para desvirtuar um direito. 

 

 

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) 

A experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham ao esperar da 

experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer. 

A experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham, ao esperar da 

experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer. 

A natureza nunca quebra suas próprias leis. 

A paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio; 

pois, se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não te poderá 

afetar. De modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes 

ofensas; tais injúrias não poderão afetar a tua mente. 

A sabedoria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, mas em gostar 

daquilo que se faz. 

Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e 

nunca se arrepende. 

Aquele que não pune a maldade, apoia sua ação.  

Do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde 

sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. 

Em primeiro lugar vem a dedicação, depois a habilidade. 

Haverá um tempo em que os seres humanos se contentarão com uma 

alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente da mesma 

forma como hoje se julga o assassino de um homem. 

Lastimável discípulo, que não ultrapassa o mestre. 



Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma 

manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo 

mais breve em que pode ser produzido. 

O conselho é muito mal recebido pelos que dele mais necessitam, os ignorantes. 

O ódio revela muita coisa que permanece oculta ao amor. Lembra-te disso e não 

desprezes a censura dos inimigos. 

Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que 

entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. 

Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre. 

Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito 

conhecimento, que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos 

erguem desdenhosamente a cabeça para o Céu, enquanto que as cheias as 

baixam para a terra, sua mãe. 

Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito 

conhecimento, que se sintam humildes. 

Que o teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte, ele 

permaneça. 

Quem pensa pouco erra muito. 

Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. 

Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. 

Se uma pessoa é perseverante, por mais que seja dura de entendimento, se fará 

inteligente e por mais que seja fraca se transformará em forte. 

Uma vez que você prove o vôo, nunca mais caminhará sobre a terra sem olhar 

para os céus, pois você já esteve lá, e para lá sua alma deseja voltar. 

 

 



Liev Tolstói (1828 – 1910) 

A palavra pode unir os homens, a palavra pode também separá-los, a palavra 

pode servir o amor como pode servir a amizade e o rancor. Livra-te da palavra 

que pode provocar o ódio. 

O comer carne é a sobrevivência da maior brutalidade; a mudança para o 

vegetarianismo é a primeira consequência natural da iluminação. 

Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. 

Um homem pode viver uma vida saudável sem ter que matar animais para 

comer; portanto, se ele come carne, participa do ato de tirar a vida de uma 

criatura meramente para saciar seu apetite. E agir dessa maneira é imoral. 

 

 

Lobsang Rampa (1910 - 1981) 

Deixe sua consciência ser o seu guia. 

É triste que as pessoas condenem aquilo que não compreendem. 

Há uma lei oculta que diz que não se pode receber sem primeiro dispor-se a dar. 

Lembrem-se que a tartaruga só progride quando estica o pescoço. 

Não são dados ao homem mais encargos do que ele pode suportar. 

O medo corroi a alma. 

O mestre sempre vem, quando o estudante está pronto. 

Para o puro todas as coisas são puras. 

Todo casal poderia viver com êxito, desde que aprendesse essa lição de dar e 

receber. 

 



 

Machado de Assis (1839 – 1908) 

A gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele 

de quem o faz. 

A vaidade é um princípio de corrupção. 

Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para 

escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. 

Eu gosto de olhos que sorriem, de gestos que se desculpam, de toques que 

sabem conversar e de silêncios que se declaram. 

Felizes os cães, que pelo faro descobrem os amigos. 

Há coisas que melhor se dizem calando. 

Matamos o tempo; o tempo nos enterra. 

Não é amigo aquele que alardeia a amizade: é traficante; a amizade sente-se, 

não se diz. 

Não precisa correr tanto, o que tiver de ser seu às mãos lhe há de vir. 

O dinheiro não traz felicidade — para quem não sabe o que fazer com ele. 

Quem escapa do perigo vive a vida com outra intensidade. 

 

 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 

A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória 

propriamente dita. 

A força não provém da capacidade física, mas da vontade férrea. 



A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos 

todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e 

sob ângulos diversos. 

A satisfação está no esforço e não apenas na realização final. 

A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde 

é impossível sem um rigoroso controle da gula. 

Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e 

torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode 

ser convertida numa força capaz de mover o mundo. 

Aquele que não é capaz de se governar a si mesmo não será capaz de governar 

os outros. 

Aqueles que têm um grande autocontrole, ou que estão totalmente absortos no 

trabalho, falam pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. Repare na 

natureza: trabalha continuamente, mas em silêncio. 

As doenças são os resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos 

pensamentos. 

As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que 

importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o 

mesmo objetivo? 

Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a 

mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. 

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. 

Deus responde à prece à sua própria maneira, não à nossa. 

Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, mas o bem só é temporário; 

o mal que faz é que é permanente. 



Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para 

a sua ambição. 

Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de 

vencer. 

Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque 

existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por 

completo. 

O amor à verdade implica a vontade de querer entender sempre o ponto de vista 

do adversário. 

O amor é a força mais sutil do mundo. 

O fraco jamais perdoa: o perdão é uma das características do forte. 

O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. 

O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. 

Olho por olho, e o mundo acabará cego. 

Orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. Como o corpo que se lava não 

fica sujo, sem oração se torna impuro. 

Os sete pecados capitais responsáveis pelas injustiças sociais são: riqueza sem 

trabalho; prazeres sem escrúpulos; conhecimento sem sabedoria; comércio sem 

moral; política sem idealismo; religião sem sacrifício e ciência sem humanismo. 

Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam, e então você 

vence. 

Quem sabe concentrar-se numa coisa e insistir nela como único objetivo, obtém 

a capacidade de fazer qualquer coisa. 

Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história 

nova. 

Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. 



Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto está ocupado 

em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. 

Uma vida sem religião é como um barco sem leme. 

 

Mario Quintana (1906-1994) 

A amizade é um amor que nunca morre. 

A arte de viver é simplesmente a arte de conviver... simplesmente, disse eu? 

Mas como é difícil! 

A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de 

caminhar, não teria inventado a roda 

A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas estejam 

certas. 

A saudade é o que faz as coisas pararem no Tempo. 

Esses padres conhecem mais pecados do que a gente... 

Há noites que eu não posso dormir de remorso por tudo o que eu deixei de 

cometer. 

Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo. 

O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente... 

O que me impressiona, à vista de um macaco, não é que ele tenha sido nosso 

passado: é este pressentimento de que ele venha a ser nosso futuro. 

Vale a pena viver - nem que seja para dizer que não vale a pena... 

 

Martinho Lutero (1483-1546) 

A maior força de uma cidade é ter muitos cidadãos instruídos. 



A mentira é como uma bola de neve; quanto mais rola, tanto mais aumenta 

A oração é o suor da alma. 

As boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. 

As obras más não tornam mau o homem, mas o homem mau pratica obras más. 

Ensinamos melhor aquilo que precisamos aprender“ 

Nada se esquece mais lentamente que uma ofensa e nada mais rápido que um 

favor. 

No casamento, cada pessoa deve realizar a função que lhe compete. O homem 

deve ganhar dinheiro, a mulher deve economizar. 

O dinheiro investido em educação seria menor que o gasto com armas e traria 

mais benefícios. 

Os que amam profundamente, jamais envelhecem; podem morrer de velhice, 

mas morrem jovens. O amor é a imagem de Deus, mas não uma imagem da 

vida. É, isto sim, a verdadeira essência de toda a natureza divina, que fulga em 

bondade. 

Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje plantaria uma árvore. 

Todo o pecado é um tipo de mentira. 

 

 

Martin Luther King (1929 – 1968) 

A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio 

não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. 

A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar. 

A liberdade jamais e dada pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo 

oprimido. 



A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em 

momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de 

controvérsia e desafio. 

Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não 

aprendemos a conviver como irmãos. 

Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. 

É errôneo servir-se de meios imorais para alcançar objetivos morais. 

É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar. 

É nosso dever moral, e obrigação, desobedecer a uma lei injusta. 

Enquanto houver pobreza no mundo, nenhum homem poderá ser totalmente rico 

mesmo se tiver um bilhão de dólares. 

Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. 

Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas, 

apesar disso, eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da 

vida. Sonhos esperança vida  

Eu tenho um sonho. 

Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, 

não pela cor de sua pele. 

Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo o que 

eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. 

Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas, de maneira certa. Amanhã 

será tarde. 

Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma 

grande realização. 

Não fiz o melhor, mas fiz tudo para que o melhor fosse feito. Não sou o que 

deveria ser, mas não sou o que era antes. 



Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-

lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? 

No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do 

silêncio dos nossos amigos. 

Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio 

sobre as coisas que importam. 

Nosso Senhor tem escrito a promessa da ressurreição, não só em livros, mas 

em cada folha, em cada flor da primavera. 

Nunca se esqueça que tudo o que Hitler fez na Alemanha era legal. 

O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. 

O comunismo existe hoje por que o cristianismo não está sendo suficientemente 

cristão. 

O homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. 

O momento é sempre adequado para fazer o certo! 

O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova 

partida, para um reinício. 

O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos 

desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio 

dos bons. 

O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. 

O que vale não é o quanto se vive.... mas como se vive. 

Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no 

coração e sorriso nos lábios. 

Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. 



Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por 

alguma força que venha de fora. 

Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, por isso você 

deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próspero. 

Se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelângelo pintava, 

como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. 

Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, 

rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. 

Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para 

viver. 

Só na escuridão você pode ver as estrelas. 

Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. 

Apenas dê o primeiro passo. 

Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor 

fosse feito! 

Temos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como 

loucos. 

Toda hora é hora de fazer o que é certo. 

Toda vida é interligada, estamos presos em uma inevitavel rede de 

reciprocidade, amarrados em unico fio do destino, o que afeta diretamente a um, 

afeta indiretamente a todos. 

Um homem que não morreria por algo não é digno de viver. 

 

 

Mark Twain (1835 – 1910) 



A função correta de um amigo consiste em apoiar-te quando erras. Infelizmente, 

a maior parte das pessoas só está do teu lado enquanto permaneces no caminho 

certo. 

A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo 

descer a escada, degrau por degrau. 

A sorte bate em cada porta uma vez na vida, mas, em muitos casos, a pessoa 

está se divertindo por aí e não a ouve. 

A vida ideal consiste em ter bons amigos, bons livros e uma consciência 

sonolenta. 

Algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Descobrem 

sempre novos erros para cometer. 

Algumas pessoas nunca dizem uma mentira - se souberem que a verdade pode 

magoar mais. 

Dois loucos não sabiam que a coisa era impossível, então, eles a fizeram. 

É melhor merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. 

Nada precisa tanto de reforma como os hábitos dos outros. 

Nunca discutas com um idiota. Ele arrasta-te até ao nível dele, e depois vence-

te em experiência. 

Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, 

mas terá deixado de existir. 

O homem que não lê não tem mais mérito que o homem que não sabe ler. 

Prefiro o paraíso pelo clima, o inferno pela companhia. 

Recolha um cão de rua, dê-lhe de comer e ele não morderá: eis a diferença 

fundamental entre o cão e o Homem.  

Se tiver dúvidas, diga a verdade... se disser a verdade, não terá de se lembrar 

de nada. 



Se um amigo te pede dinheiro, pensa bem qual dos dois preferes perder: o 

dinheiro ou o amigo? 

Se você diz a verdade, não tem que se lembrar de nada. 

Sou velho e já passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca existiu. 

Tudo está na educação. O pêssego dantes era uma amêndoa amarga; a couve-

flor não é mais do que uma couve que andou na universidade. 

 

 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

Como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que 

não é necessário. 

Não dura o mal onde não dura o bem, mas é frequente um transformar-se no 

outro. 

Não há dano semelhante ao do tempo perdido.  

O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. 

Se as pessoas soubessem o quão duramente eu trabalhei para obter a minha 

habilidade, ela não pareceria tão maravilhosa depois de tudo. 

 

 

Milan Kundera (1929) 

Os cães são o nosso elo com o paraíso. Eles não conhecem a maldade, a inveja 

ou o descontentamento. Sentar-se com um cão ao pé de uma colina numa linda 

tarde, é voltar ao Éden onde ficar sem fazer nada não era tédio, era paz. 



São precisamente as perguntas para as quais não existem respostas que 

marcam os limites das possibilidades humanas e traçam as fronteiras da nossa 

existência. 

Talvez a razão pela qual não sejamos capazes de amar seja porque ansiamos 

ser amados, isto é, exigimos algo (amor) do nosso parceiro em vez de nos 

darmos genuinamente a ele sem nada exigir, querendo apenas a sua 

companhia. 

 

 

Michel de Montaigne (1533-1592) 

À beira de um precipício só há uma maneira de andar para frente: é dar um passo 

atrás. 

A covardia é a mãe da crueldade. 

Apenas pelas palavras o ser humano alcança a compreensão mútua. Por isso, 

aquele que quebra sua palavra atraiçoa toda a sociedade humana. 

De todas as enfermidades que acometem o espírito, o ciúme é aquela a qual 

tudo serve de alimento e nada serve de remédio. 

Logo nos cansa a mulher bonita, porém jamais nos cansa a mulher bondosa. 

O lucro do nosso estudo é tornarmo-nos melhores e mais sábios. 

Pode-se ter saudades dos tempos bons mas não se deve fugir ao presente. 

Tire tudo de um homem, exceto seus sonhos... 

 

 

Napoleão Bonaparte (1769 – 1821) 



A arte de governar consiste em não deixar envelhecer os homens nos seus 

postos. 

A maior batalha que eu travo, é contra mim mesmo. 

O homem superior é impassível por natureza: pouco se lhe dá que o elogiem ou 

censurem, ele não ouve senão a voz da própria consciência. 

Quando as pessoas param de reclamar, param de pensar. 

Sabei escutar, e podeis ter a certeza de que o silêncio produz, muitas vezes, o 

mesmo efeito que a ciência. 

Uma grande pessoa pode ser morta, mas nunca intimidada. 

 

Nicolau Maquiavel (1469-1527) 

Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. 

As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as 

menos, ofendam menos: e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim 

de que sejam mais bem saboreados. 

Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os 

homens à forca. 

É melhor ser temido do que amado. 

Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença 

entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em 

vantagem. 

Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das 

ameaças verbais ou insultos. 

Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios; os outros discernem 

o que os primeiros entendem; e os terceiros não entendem nem por si próprios 



nem pelos outros; os primeiros são excelentíssimos; os segundos excelentes; e 

os terceiros totalmente inúteis. 

Homens ofendem por medo ou por ódio. 

Nunca se deve deixar prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo 

porque dela não se foge, mas apenas se adia para desvantagem própria. 

O fim justifica os meios. 

Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do 

patrimônio. 

Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade 

os constrangeu. 

Os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém 

que se deixa enganar. 

Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. 

Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de 

papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, 

eremitas e apóstolos. 

Se seu melhor cavalo quebrar a perna abandone-o. Se seu melhor amigo o trair, 

esqueça. 

Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos 

não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. 

Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. 

 

 

Nitiren Daishonin (1222-1282) 



Maus amigos são aqueles que falando candidamente, insinuando, bajulando e 

fazendo habilidoso uso das palavras, conquistam o coração dos ignorantes e 

destroem a bondade da mente das pessoas. 

O tesouro do corpo é mais valioso do que aquele guardado no cofre, e o tesouro 

acumulado no coração é mais valioso do que o tesouro do corpo. Portanto, 

dedique-se em acumular o tesouro do coração. 

Se acender uma lamparina para uma outra pessoa, iluminará também o seu 

próprio caminho. 

Se você aponta o erro com ardente desejo de corrigi-lo, você estará agindo bem. 

Por outro lado, se agir comandado pelo senso de crítica e injúria, você estará 

cometendo um pecado, mesmo que seja verdade. 

Sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado, considere 

tanto o sofrimento como a alegria como fatos da vida e continue orando, não 

importando o que acontecer, e então experimentará a grande alegria da Lei. 

 

 

Oscar Wilde (1854-1900) 

Para entendermos os outros, precisamos fortalecer a nossa própria 

personalidade. 

Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal 

interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo. 

Só existe uma classe de pessoas que pensa mais em dinheiro que os ricos: São 

os pobres. 

 

Paulo de Tarso (santo católico 5 – 67D.C)  



Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, 

sou como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine. 

Deus não nos deu um espírito de timidez, mas força, de amor e de poder. 

Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante 

de mim estão, prossigo para o alvo. 

Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que 

pelas palavras. 

Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar 

a nós mesmos. Suportar, não meramente tolerar ou aguentar, mas sustentar com 

amor. 

O amor é paciente e gentil. 

O pior do homem público é quando ele sempre opta pela conveniência 

sacrificando a coerência. 

Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. 

Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse 

eu continuo fazendo. 

Quando estou forte é quando estou fraco, quando estou franco é quando estou 

forte. 

Só o amor conhece o que é verdade 

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as 

coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 

 

 

Paulo Freire (1921-1997) 



Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e 

convivência. 

(...) todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje (...). Temos de saber o 

que fomos, para saber o que seremos?  

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção. 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 

maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática. 

Não se pode falar de educação sem amor. 

Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. 

 

 

Platão (428/427 a.C. – 348/347 a.C) 

A direção na qual a educação se inicia a um homem irá determinar sua vida 

futura. 

A justiça é a mesma em toda parte: a conveniência do mais forte. 

A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos 

desejos. 

A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. 

A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo 

dos maus. 

A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. 

Ao longo dos anos, os antigos encontraram uma boa receita para a educação: 

ginástica para o corpo e música para a alma. 



Aquele que melhor se conhece a si mesmo é o que menos se exalta. 

As vezes na vida, nós nos sentimos acorrentados. Sem sequer sabermos, que 

temos a chave. 

Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, 

enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. 

Devemos prosperar por merecimento, não por proteção. 

Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de 

idade e não de prudência. 

Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas 

generosas. 

Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. 

Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-

los 

Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. 

Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. 

Não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos 

antepassados e não pelo merecimento próprio. 

Nunca desencoraje ninguém que continuamente faz progresso, não importa 

quão devagar. 

O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. 

O começo é a parte mais difícil do trabalho. 

O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos; O homem sábio 

aprende com os sofrimentos alheios. 

O importante não é viver, mas viver bem. 



O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo 

as leis. 

O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê 

O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer; o tolo porque tem que dizer alguma 

coisa. 

Onde não há igualdade, a amizade não perdura. 

Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, 

pessoas mesquinhas falam sobre pessoas 

Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. 

Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. 

Tente mover o mundo - comece mudando a si mesmo. 

Todo homem é poeta quando está apaixonado. 

Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do 

que em um ano de conversa. 

 

 

René Descartes (1596-1650) 

A leitura de todos bons livros é como uma conversa com os melhores espíritos 

dos séculos passados, que foram seus autores, e é uma conversa estudada, na 

qual eles nos revelam seus melhores pensamentos. 

A razão ou o juízo é a única coisa que nos faz homens e nos distingue dos 

animais. 

A única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se penso logo existo. 



As maiores almas são tanto capazes dos maiores vícios como das maiores 

virtudes. 

As paixões são todas boas por natureza e nós apenas temos de evitar o seu mau 

uso e os seus excessos. 

Cogito ergo sum (Penso, logo existo). 

Despreza-se um homem que tem ciúmes da mulher, porque isso é testemunho 

de que ele não ama como deve ser, e de que tem má opinião de si próprio ou 

dela. 

Dubito, ergo cogito, ergo sum. (Eu duvido, logo penso, logo existo.). 

Humanamente não existe um ser que seja feliz sem que o outro também seja. 

Nao existem coisas tão distantes que não sejam alcançadas, nem tão 

escondidas que não sejam descobertas. 

Não há nada no mundo que esteja melhor distribuído do que a razão: toda a 

gente está convencida de que a tem de sobra. 

Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão: todos estão 

convencidos de que a tem de sobra. 

Nunca nos devemos deixar persuadir senão por evidência da razão. 

O tempo diz o que a razão não pode dizer. 

Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas 

em dúvida o máximo possível. 

 

 

Sêneca (4a.C-65 d.C) 

A árvore torna-se sólida com o vento. 



A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma 

reflete-se no corpo. 

A embriaguez excita e traz à luz todos os vícios, tirando aquele senso de pudor 

que constitui um travão aos instintos ruins. 

A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-

se culpado. 

A vida, sem uma meta, é completamente vazia. 

Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. 

As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente 

fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. 

É parte da cura o desejo de ser curado. 

Enquanto o homem não souber para que porto quer ir, nenhum vento será o 

vento certo. 

Ensinando, aprende-se. 

Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. 

Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis; entretanto, são 

difíceis porque não ousamos empreendê-las. 

Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. 

Não te interesses sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos 

amigos. 

Ninguém chegou a ser sábio por acaso. 

O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. 

Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. 



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. 

Se quiseres ser amado, ama. 

Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre; se vives de 

acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. 

 

 

Sócrates (470 a.C. - 399 a.C) 

A curiosidade do espírito na busca de princípios certos, é o primeiro passo para 

a conquista da sabedoria. 

A ociosidade é que envelhece, não o trabalho. 

A verdade não está com os homens, mas entre os homens. 

Alcançar o sucesso pelos próprios méritos. Vitoriosos os que assim procedem. 

Chamo de preguiçoso o homem que podia estar melhor empregado. 

Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo de Deus. 

É melhor fazer pouco e bem, do que muito e mal. 

Há sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. 

Não penses mal dos que procedem mal; pense somente que estão equivocados. 

O amor é filho de dois deuses, a carência e a astúcia. 

O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. 

Quatro características deve ter um juiz: ouvir cortesmente, responder 

sabiamente, ponderar prudentemente e decidir imparcialmente. 



Quem melhor conhece a verdade é mais capaz de mentir. 

Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. 

Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. 

Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. 

 

 

Léon Tolstói (1828-1910) 

A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. 

A condição essencial para a felicidade é ser humano e dedicado ao trabalho. 

A mulher é uma substância tal, que, por mais que a estudes, sempre encontrarás 

nela alguma coisa totalmente nova. 

A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. 

Alguns vivem segundo seus próprios pensamentos, e alguns segundo os 

pensamentos dos outros; essa é uma distinção crucial entre as pessoas. 

Aquele que conheceu apenas a sua mulher, e a amou, sabe mais de mulheres 

do que aquele que conheceu mil. 

Falai aos animais, em lugar de lhes bater. 

Falar mal dos outros agrada tanto ás pessoas que é muito difícil deixar de 

condenar um homem para comprazer os nossos interlocutores. 

Há quem passe por um bosque e só veja lenha para a fogueira. 

O mal não pode vencer o mal. Só o bem pode fazê-lo. 

O verdadeiro amor não está nas palavras, mas nas ações, e só o amor pode 

conferir-lhe a verdadeira sabedoria. 



Só há uma maneira de acabar com o mal: é responder-lhe com o bem. 

Todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si 

mesmo. 

Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. 

 

Thomas Edison (1847-1931) 

5% das pessoas pensam. 10% das pessoas pensam que pensam. Os outros 

85% preferem morrer a pensar. 

A maioria das grandes descobertas foram resultado de 99% de trabalho duro e 

só 1% de genialidade. 

Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. 

Eu não falhei. Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. 

Genialidade: 1% de inspiração e 99% de transpiração. 

Mostre-me um homem acomodado e eu mostro-lhe um fracassado. 

Muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão 

perto estão quando desistem. 

Na minha opinião, religião alguma deve ser introduzida nas escolas públicas. 

Toda religião é uma fraude. Toda religião é uma mistificação. 

Não há substituto para o trabalho duro. 

Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar 

mais uma vez. 

Nunca fiz nada dar certo por acidente; nem nenhuma das minhas invenções 

surgiu por acidente; elas vieram do meu trabalho. 



Os três grandes fundamentos para se conseguir qualquer coisa são, primeiro, 

trabalho árduo; segundo, perseverança; terceiro, senso comum. 

Um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa. 

 

 

William Shakespeare (1564-1616) 

A alegria evita mil males e prolonga a vida. 

A sabedoria e a ignorância se transmitem como as doenças; daí a necessidade 

de se saber escolher as companhias. 

A suspeita sempre persegue a consciência culpada; o ladrão vê em cada sombra 

um policial. 

Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua opinião. 

Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria opinião. 

Acontece que, para ter o que desejamos, é melhor não falar do que queremos.  

Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo que lhe 

pedimos. 

Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida 

espetacular. 

Aquele que gosta de ser adulado é digno do adulador. 

Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. 

Chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. 

Consciência é uma palavra usada pelos covardes para incutir medo aos fortes. 

É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada. 



Em tempo de paz convém ao homem serenidade e humildade; mas quando 

estoura a guerra deve agir como um tigre! 

Enquanto houver um louco, um poeta e um amante haverá sonho, amor e 

fantasia. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. 

Esta consciência, que faz de todos nós covardes. 

Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. 

Há quedas que provocam ascensões maiores. 

Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente. 

Lembrar é fácil para quem tem memória. Esquecer é difícil para quem tem 

coração. 

Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor. 

Muito embora seja honesto, não é aconselhável / trazer más notícias. 

Não basta apenas soerguer os fracos; devemos ampará-los depois. 

Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das 

picadelas das abelhas. 

O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. 

O diabo pode citar as Escrituras quando isso lhe convém. 

O mal que os homens praticam sobrevive a eles; o bem quase sempre é 

sepultado com eles. 

O passado e o futuro parecem-nos sempre melhores; o presente, sempre pior. 

Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso 

experimenta a morte apenas uma vez. 

Os que muito falam, pouco fazem de bom. 

Ser ou não ser: eis a questão. 



Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. 

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. 
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