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(WORDPAD OU MICROSOFT WORD) E PESQUISE AS CITAÇÕES COM O USO DE PALAVRAS-CHAVE
(NOME OU SOBRENOME DO AUTOR OU ASSUNTO DESEJADO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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