DICIONÁRIO DE MÁXIMAS

Amizade
A única forma de ter um amigo é ser um.
A única forma segura e certa de destruir um inimigo é torná-lo seu amigo. Amigo é um
presente que você dá para si mesmo.
Amigo é uma pessoa com quem você ousa ser você mesmo.
Não se deve abusar da boa vontade dos amigos, muito menos de suas limitações.
Sucesso na amizade é lembrar dos aniversários dos amigos.
Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. (Benjamin
Franklin)
Deus, protege-me dos meus amigos, que dos inimigos eu me encarrego. (Voltaire) Uma
ótima forma para cultivar os amigos e lhes fazer favores inesperados, geralmente
pequenos, mas que demonstram sua grande vontade.
Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos. Conservar os velhos. (Elmer G.
Letterman)

Ateísmo
O homem é um louco; não pode fazer um verme, e entretanto faz deuses às dúzias.
(Montaigne)
O honesto se conforma em sonhar com aquilo que o pecador realiza. (Platão)

Beleza
A beleza é uma carta de recomendação que dura pouco. (Ninon de Lenclos) A beleza
da alma reflete-se no corpo. (Sêneca)
A beleza desperta a cobiça mais rapidamente do que o ouro. (Shakespeare)
A beleza é o poder pelo qual a mulher encanta o amante e aterroriza o marido.
(Provérbio Francês)
A beleza um bem frágil. (Ovídio)
A beleza é o ajuste entre o conteúdo e a forma.
A beleza só existe nos olhos de quem a descobre. (Campoamor)

Bondade
A coisa mais bela consiste em ser útil ao próximo. (Sófocles)
As almas belas são que sabem o que há de grande na bondade. (Fénolon) Nem todos
podem ser ilustres, mas todos podem ser bons. (Confúcio)
São os homens que mais amam, os que mais constróem. (C.Robson)
Se ainda não aprendestes o verbo compreender, como pretendes conjugar o verbo
amar? (Senai)
Se as pessoas realmente amassem a si mesmas; notariam a importância de amar tudo
ao seu redor. (C.Robson)
Se você fizer um benefício, nunca se lembre dele; se receber um, nunca se esqueça
dele. O ódio nunca se termina se usando o ódio; e sim se usando o amor. (Buda)

Brasil
Assim como a cor branca é a união de todas as cores o Brasil é a união de todas as
raças.

Caráter
A pressão não muda nosso caráter, apenas revela sua verdadeira natureza.

Ciência
Para um cientista o importante não é sua vida e sim sua obra. (Emílio Ribas)
Na ciência não existem maiores, mas simplesmente sucessores. (Crónon de Samos)

Coração
Suavemente descansarás, se teu coração não te repreender. (Malba Tahan) Para cuidar
de si mesmo use a cabeça; para cuidar de outros use o coração. Consciência
A principal coisa da vida não é o conhecimento, mas o uso que se faz dele. (Talmude)
A opinião de um homem pode mudar honrosamente, desde que a sua consciência não
mude. (Victor Hugo)
Seja senhor de tuas vontades, e escravo de tua consciência. (Aristóteles)

Comportamento
O comportamento é um espelho em que cada um mostra sua imagem. (Goethe) No
meio da dificuldade está a oportunidade. (Einstein)

Cultura
A cultura está sempre entre o dilema de ser profunda e servir a poucos ou popular e
ser superficial. (George Santayana)

Ditos
A simpatia consiste num parentesco dos corações, e a antipatia num divórcio de
vontades. (Gracian)
Antes o temporal de tua ira do que o rancor do teu silêncio. (Mohamed As-Sabbagh) As
almas belas são as que sabem o que há de grande na bondade. (Fénelon)
Considera como a maior infâmia preferir a vida à honra e, para salvar a vida, perder as
razões de viver. (Juvenal)
Deixe de ser uma imagem! Seja você mesmo! Acorde para a possibilidade de
abandonar todos os seus vícios e conceitos! Resgate a sua espontaneidade há tanto
esquecida! (Alexander Mathias)
Está morto: podemos elogiá-lo à vontade. (Machado de Assis)
Há pessoas para as quais o crepúsculo é o prolongamento da aurora. (Machado de
Assis)
Homenagem que o vício presta à virtude. (La Roche-foucauld)
Já que o jornalismo é um sacerdócio, impõe-se prover as despesas com seu culto. Não
se pode ser original de propósito....já tentei várias vezes. (Máximo Gorki)
Nunca diga não a um pedido de atenção. Em alguns casos não importa a ação e sim a
intenção.
Perigoso é aquele que não tem nada a perder. (Goethe)
Todas as paixões são boas quando somos senhores delas, e todas são más quando se
assenhoreiam de nós. (Rousseau)
Um bom arrependimento é o melhor remédio para as enfermidades da alma. (Persiles e
Sigismunda)
"Gatinho Cheshire, por favor, diga-me que caminho devo seguir?", perguntou Alice,
"Depende de onde você quer chegar", respondeu o gato. (Lewis Caroll) A diferença é o
que faz diferença. (Lair Ribeiro)

A dor é o melhor mestre na vida.
A imitação é a forma mais sincera da lisonja. (Charles Colton)

A melhor forma de ser bem sucedido na vida é agir de acordo com os conselhos que
você dá os outros.
A necessidade é um dos mais eficazes remédios para fortalecer a fraqueza humana.
(Valério Máximo)
Abstração é uma boa solução para a inspiração. (C.Robson)
Algo que é valioso para você, não significa que seja para os outros, e vice-versa.
Algo que por vezes descartamos às vezes nos faz uma falta imprescindível. (C.Robson)
Algumas pessoas dão e perdoam. Outras recebem e esquecem.
Antes de tudo, a coerência. Ser coerente sempre, sempre... (André Rebolças) Aprende
a escrever na areia da praia o que é melhor esquecer. (M.Tahan)
As frivolidades da vida às vezes é o que adocica a mesma, pobre alma a que nunca se
diverte.
As pessoas ainda acreditam que aquele que nasce torto, morre torto, e isto não é uma
verdade absoluta.
As vezes deixa-se de fazer algo por outro mais importante, mas este último necessita
de condições especiais, daí vê-se que o tempo que restara só daria mesmo para o
menos importante.
Atenção é um hábito. (C.Robson)
Cautela com o amanhã se não fores virtuoso hoje. (Hesíodo)
Certificar-se de que as coisas estão erradas, antevem ao ato de simplesmente querêlas concertá-las. (C.Robson)
Charme, estilo e equilíbrio são ótimas armas para se começar bem, e se terminar bem.
Construir um conceito é mais fácil que reconstruir um que já existe. (C.Robson)
Criticamos a teimosia, mas louvamos a persistência. E qual a diferença entre as duas?
Cuidado com o papo dos velhos. Geralmente tudo que falam e ensinam é para
imobilizar a criação inovadora. Tudo que dizem é para justificar a vida miserável que
tiveram.
Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de os corrigir. (Machado de Assis)
Desde cedo para atravessar as brechas da vida descobri que só é possível se a cabeça
passar primeiro. A cabeça passa antes do coração. (C.R)
Devemos amar o que temos, para termos o que amamos.
Divirta-se com os defeitos das pessoas vulgares. (Humberto Eco)

Dizem que o destino é cego, deve haver alguém que o guie pela mão. (Getúlio Vargas)
É a vontade que faz um homem grande ou pequeno. (Friedrich Von Schiller)
É da natureza humana recordar-se das coisas boas e interessantes e esquecer-se das
ruins e impertinentes. (C.Robson)

Em certas ocasiões deve-se tomar grande cuidado para não ser pego como bode
expiatório.

Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier. (Prov. Chinês) Faça o que
fizer, nunca se esqueça da qualidade de seus atos.
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. (Prov. Chinês)
Há quatro coisas que não voltam: a pedra depois de lançada; a palavra depois de
proferida; a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado.
Julgar mal, depredar ou desvalorizar uma pessoa perante os outros, faz com que
sejamos julgados, depredados e desvalorizados pelas mesmas.
Lembre-se, ninguém é obrigado a ser sempre certo.
Mais forte do que a lei da oferta/procura é a beleza. (C.Robson) Maturidade consiste em
não mais deixar-se enganar por si mesmo.
Metade dos homens agem sem pensar, outra metade pensa sem agir. (V.Foscolo)
Muitos de nós preferem correr o risco de um acidente a ler as instruções.
(M.McLaughlin)
Na época atual, os horrores da insegurança vêm impressionando de modo tão
profundo a mente popular que, se se desse para escolher entre a liberdade e a
segurança, a maioria escolheria, quase sem vacilação, a segurança. (Aldous Huxley)
Na vida as coisas passam e nós ficamos. Na morte elas ficam e nós passamos.
Nada é tão contagioso como o entusiasmo. Ele comove pedras e encanta os brutos. A
verdade nada se realiza sem ele. (Grantland Rice)
Nada escrevi que prestasse até que comecei a amar. (Lord Byron) Nada supera o valor
de um dia. (Goethe)
Não acuso. Registro. (Getúlio Vargas)
Não adianta só colocar para despertar; é preciso certificar-se se esta na hora certa.
(C.Robson)
Não desanimes, freqüentemente é a última chave do molho que abre a fechadura.
(Troty)
Não deve-se exagerar na dose, pois o amanhã não quer saber de desculpas.
(C.Robson) Não é o impossível que mais desespera, mas o possível não atingido.
(Robert Mallet) Não é sábio desprometer o prometido.

Não espere pelo que parece eminentemente mal. (C.Robson)
Não existem momentos perfeitos, e sim, ocasiões mais apropriadas. (C.Robson)
Não fazer nada é o trabalho mais cansativo do mundo pois você não pode se demitir e
descansar. (Thomas Paine)
Não importa o quanto se sinta em posição desfavorável; não se desencoraje, não tenha
medo, não se desespere. (Helen Keller)
Não importa quantos passos você deu para trás, importa quantos passos você vai dar
para frente. (Délcio Melhen)
Não sei quem foi meu avô; tenho muito mais interesse em saber quem será meu neto.
(Abraham Lincoln)

Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de
fazer. (Moliere)
Não te irrites se te pagarem mal um benefício: antes cair das nuvens que de um
terceiro andar. (Machado de Assis)
Não vemos as coisas como elas são e sim como nos parecem. (Talmude)
Nem sempre o melhor caminho é o mais curto.
Nem todo medíocre é invejoso, mas todo invejoso é medíocre. (Célio Devenat)
Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até
que seja enfrentado. (James Baldwin)
No inverno parece formosíssima a flor que na primavera nós desprezamos. (Metastasio)
Nós gostamos de conhecer, porque amamos o que compreendemos e tememos o
desconhecido. (C.Robson)
Nunca diga nunca, nem de brincadeira. (Revista Exame) Nunca estou menos só do que
quando estou só. (Rousseau) Nunca sacrifique a sua qualidade em função da
quantidade.
Nunca use o desrespeito como diversão; em hipótese alguma. Mas de insiste em fazêlo, lembre-se os danos causados podem der irreversíveis. (C.Robson)
O auto-controle é indispensável para uma pessoa sabia.
O avarento á assim: priva-se de tudo com o receio de privar-se de alguma coisa.
Preocupado em morrer na opulência, arrasta-se sob uma vida de misérias. (Malba
Tahan)
O cinismo é impressionante para que convença de verdade, no fundo, tem-se que ter
um bom motivo.
O começo é mais do que a metade do todo. Porque começar é o mais difícil. (Horácio)
O começo e o fim são comuns a todos, os meios é que são divergentes. (C.Robson)

O curioso que olha muito para o camelo é atropelado pela caravana. (Malba Tahan) O
destino mistura as cartas, nós jogamos. (Arthur Schopenhauer)
O interesse que cega alguns, é luz para outros. (Malba Tahan)
O lar é para o homem um lugar sagrado, um lugar de partida e de chegada, portanto
cuide bem dele.
O mais avisado é o que muito pondera e pouco promete. (Lahur Sessa)
O pior erro que alguém pode cometer é não errar. Pois todos erramos, mas só
conserta- os quem admite.
O pior presente é aquele que não é autêntico.
O ponto que ontem era invisível, é hoje o ponto de chegada. Amanhã, será o ponto de
partida. (Macaulay)
O que é bom ou ruim só poderá ser avaliado algum tempo depois.
O que é digno de ser feito; então é digno de ser bem feito. (C.Robson)
O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas o desejo de descobrir, que é
justamente o oposto. (Bertrand Russel)

O que o mestre é vale mais que os ensinamentos do mestre. (Karl Menninger) O que
seria das estrelas, se não fosse a noite escura? (Dante Veolaci)
O que temos são apenas ferramentas para o que pensamos. (Sócrates)
O que você dá, você recebe o que você recebe é sempre mais do que você dá. (Ray
Baxandall)
O talento forma-se na solidão; o caráter na sociedade. (Goethe)
O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quanto tudo parece
perdido. (W.F.Grenfel)
Organização, prudência e ação fazem do cotidiano algo bem mais tranqüilo, e do futuro
algo bem mais compensador. (C.Robson)
Os espinhos que colhi são de árvore que plantei. (Lord Byron)
Os grandes homens não são ajustados no seu modelo social. (Daniel Bell)
Os mais experientes têm mais respostas, soluções e também mais ferramentas. Os
pensamentos são escravos dos sentimentos. (C.Robson)
Os sentimentos enxergam mais longe do que a razão. (C.Robson)
Para não fazer coisas irresistíveis que se arrependa depois, terá que mudar alguns
hábitos. (C.Robson)
Para quem queira ver, há luz suficiente; para quem tenha disposição contrária, há
bastante obscuridade. (Pascal)

Pelo tempo em que viver, nunca se esqueça de que qualquer tolo pode discordar das
pessoas e isto não o torna um homem sábio ou esperto - principalmente quando a
outra pessoa estiver errada. (Les Giblin)
Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio, a verdade me
é revelada. (Einstein)
Perca de tempo é o pior imposto que o homem pode pagar ao mundo. Perguntar é
melhor do que afirmar. (C.Robson)
Periodicamente faça sua auto-avaliação de desempenho. Trabalhe suas fraquezas.
Podeis morrer. Comigo, o nome não estará em perigo. (Balzac, no enterro do pai)
Por mais inquietante que se mostre a estrada da vida aos teus olhos, não duvides de
que o trabalho será o verdadeiro instrumento de tua libertação. (Napoleon Hill)
Posso resistir a tudo, menos à tentação. (Oscar Wilde)
Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me
corrompem. (Santo Agostinho)
Procura responder com atos e procedimentos à suspeita que houver contra ti. (Joaquim
Setanti)
Prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. (Marco Túlio)
Pureza e impureza dependem da própria pessoa. Ninguém pode purificar o próximo.

(Buda)
Quando a má fase persistir não adianta insistir. Vá e volte depois.
Quando as pessoas param de reclamar, param de pensar. (Napoleão Bonaparte)
Quando esperamos, os segundos são anos; quando recordamos, os anos segundos.
(Paul Bouget)
Quando você precisa tomar uma decisão e não a toma, está tomando a decisão de
nada fazer. (Willian James)
Quase nunca o ano velho tem seu devido prestígio. O ano novo chega em cena
empolgado, com todas as luzes voltadas para si. E o velho, se por sorte, padecerá a
sombra do novo.
Quem fica de braços cruzados saiba: o melhor homem do mundo morreu de braços
abertos.
Quem não contribui com a solução e porque faz parte do problema. Quem não faz
sacrifícios não alcança benefícios. (Marquês de Maricá)
Quem não sabe zelar pelo que tem, não pode reclamar aquilo que não tem.
(B.S.Bastos) Quem perdeu a fé, já nada mais tem a perder. (Publio Siro)

Se avistares um gigante, observe a posição do sol, e repare se o que vês é a sombra
de um anão. As coisas não são como parecem ser. (Novalis)
Se deseja atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo. (Ciro)
Se você quer um lugar ao sol, tem que suportar algumas queimaduras. (Abigail Van
Buren)
Semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um
hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino. (Marion Laurense)
Sempre perdoe seus inimigos, nada os incomoda mais.
Sempre que nos dedicamos de corpo e alma em algo, nossos dias passam mais
prazerosamente.
Só percebemos o valor da água, depois que a fonte seca. (Adágio popular)
Toda censura existe para impedir que se questionem os conceitos e as instituições do
momento. (Bernard Shaw)
Todas as cores concordam no escuro. (Francis Bacon)
Todo aquele que se detiver apenas ao presente, não compreenderá o presente.
(Michelet)
Transporte um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. (Confúcio) Tudo
de infinitas maneiras procura o seu próprio equilíbrio. (C.Robson)
Tudo o que é feito com carinho e dedicação fica melhor.
Tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura; se vem depois dos males a ventura.
(T.A. Gonzaga)
Um bom método para remover informações ocultas é fazer amigos com quem tem
acesso à elas.
Um pintor não deve pintar o que vê, mas o que deve ser visto. (Paul Valèry)

Uma coisa de cada vez e de maneira bem feita é a melhor regra que muitos podem
adotar.
Vale a pena comprar o prazer de uma hora por alguns dias de enfado. (Machado de
Assis)
Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos; há outras que gargalham
de alegria por saber que os espinhos têm rosas. (Confúcio)
Os homens são os mesmos sem toda parte. (Getúlio Vargas)
Todo nascimento supõe um rompimento. (Clarice Lispector) A gente morre para provar
que viveu. (Guimarães Rosa) Democracia
Visões mais penetrantes provavelmente estarão onde existe um maior desacordo.
(Peter D. Moore)

"...a igualdade natural de origem nos obriga à igualdade política, segundo a lei, e a não
reconhecer outra superioridade além da conferida pela fama de virtude e de sabedoria"
(Platão)

"Excluir dos postos de confiança e mando os homens de menos de 44 anos teria levado
a impedir Jefferson de escrever a Declaração de Independência, Washington de chefiar
o Exército Continental, Madison de orientar a redação da Constituição, Hamilton de ser
Secretário do Tesouro, Clay de ser eleito presidente do Parlamento e Cristóvão
Colombo de descobrir a América" (Kennedy)

A democracia outorga a cada homem o direito de ser seu próprio opressor. (James
Howell)

A diferença entre uma democracia e uma ditadura consiste em que na democracia se
pode votar antes de receber as ordens. (Charles Bukonski)

Daí vem que (a não ser no período anormal da chamada consolidação republicana) não
há em nossa história figuras mais ridículas do que as dos nossos militares que se fazem
políticos. (Jackson de Figueiredo)

Minha nobreza começa em mim, enquanto a tua termina em ti. (Iphitrates, filho de um
sapateiro, a Armódio, que buscava ridicularizá-lo por sua origem obscura)

O sentimento de igualdade de direitos, ou de pessoa, na mais extrema desigualdade de
fortuna e condição, é o fundo da dignidade anglo-saxônia. (Joaquim Nabuco)

Decisão
Quem se vinga depois da vitória é indigno de vencer. (Voltaire) Seja qual for a questão,
a paciência é o clima da melhor solução.
Use a razão para decidir o que vai fazer, e o sentimento para realizá-lo. (C.Robson) Os
piores momentos da vida, podem ser os melhores para as decisões. (C.Robson)
Procura responder com atos e procedimentos à suspeita que houver contra ti. (Joaquin
Setanti)
A desconfiança é farol que guia o prudente. (Shakespeare)
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