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EX-LIBRIS
[Do lat. ex libris, ‘dos livros de’.] S. m. 2 n.
1. Fórmula que se inscreve nos livros, acompanhada do
nome, das iniciais ou de outro sinal pessoal, para marcar
possessão.
2. Pequena estampa, ger. alegórica, que contém ou não
divisa, e vem sempre acompanhada do próprio termo
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ex libris e do nome do possuidor, a qual se cola na
contracapa ou em folha preliminar do livro.
INTERPRETAÇÃO:
Âncora - emblema de uma esperança bem fundamentada
e de uma vida bem empregada.
Ampulheta - o tempo que voa e vida humana que se
escoa, semelhante, ao cair da areia.
Pensador - cada ser humano com sua individualidade
física ou espiritual, portador de qualidades que se
atribuem exclusivamente à espécie humana, quais sejam,
a racionalidade, a consciência de si, a capacidade de
agir conforme fins determinados e o discernimento de
valores.
Livro com os óculos - no passado, no presente ou no
futuro nunca esteve só quem teve um bom livro para ler
e boas idéias sobre as quais meditar.
A expressão latina “PRIMUM VIVERE, DEINDE
PHILOSOPHARI” - Primeiro viver, depois filosofar.
Na certeza de que a vida é expansão... se quiser triunfar
aplique-se à sua vocação... na grande escola da vida
trabalhe com firmeza para ousar ter uma velhice cor de
rosa...
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Do mesmo autor:
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¨ A Dinâmica dos Trabalhos -1987 - (Reg. FBN
41.637)
¨ Loja Cayrú 100 anos de Glórias - 2001
¨ Revivendo o Passado... - 2002 - (Reg. FBN
277.471)
¨ Ecos do Centenário - 2003
¨ Caminhos do Ontem - 2003
¨ Fatos e Reflexões... - 2003
¨ Contos e Fatos - 2004
¨ 30 Anos de Trabalhos à Perfeição - 2004 - Ed.
virtual
¨ Em Loja! - 2005 - Edição virtual
¨ Loja Cayrú 100 anos de Glórias - 2005 - 2a. ed. Versão virtual
¨ Ecos do Centenário - 2005 - 2a. ed. - Versão
virtual
¨ Ao Orador de uma Loja - 2005- Edição virtual
¨ Dito e Feito - 2005 - (Reg. FBN 354.520)
¨ Coletânea para um Mestre Maçom - 2006 Edição virtual
¨ Companheiro Maçom - 2006 - Edição virtual
¨ A o Sec retá rio de uma Loja. A lguns
Procedimentos... - 2006 - Edição virtual
¨ O D esafio de Vers ejar... Via jando pela
Imaginação - 2006 - (Reg. FBN 359.618)
Futuros lançamentos:
@ Marujo? Sim. Com muito orgulho!
@ O Príncipe dos Jornalistas.
@ Uma Conversa Diferente.

Edição virtual.
“
Livro editado sem fins lucrativos.
Distribuído gratuitamente, via internet,
em arquivo com extensão PDF
(Portable Document Format).
Caberá ao leitor, por sua própria conta e risco, adquirir/
baixar o programa Adobe Acrobat Reader.
Imprimir em papel tamanho A5 (metade do A4).
“
Espero que esta pequena coletânea de citações rompa
algumas barreiras e possam ser úteis, de alguma forma,
para o entendimento do quanto é necessário que os seres
humano compartilhem experiências, ria dos seus fracassos
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e transmita pensamentos positivos:
É Preciso Saber Viver...
Elvandro de Azevedo Burity

“
“Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a superior.
A sabedoria inferior é dada pelo quanto a pessoa sabe.
A superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que
não sabe.
Tenha a sabedoria superior.!
Seja um eterno aprendiz na escola da vida.
A sabedoria superior tolera, a inferior julga;
a superior alivia, a inferior condena.”
Augusto Cury

“
Capa do Autor
Com recursos disponbilizados no CorelDraw

Meta ... a gente alcança.
Caminho... a gente busca.
Desafio... a gente enfrenta.
Saudade... a gente mata.
Sonho... a gente realiza!!!
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É Preciso Saber Viver...
Mas... Nas palavras de Steven Levitt, professor
da Universidade de Chicago, autor do best-seller
“F rea konom ics”: “ Des confie da sabedor ia
convencional... O se ns o com um precis a s er
confrontado com perguntas... muitas perguntas...
Algumas não nos levarão a nada... Outras vão
produzir respostas, absolutamente, supreendentes...”

GRATIDÃO
A todos os companheiros do orbe, presentes e
passados, a minha gratidão.
Com muita propriedade Manford Guyzke nos
deixou as seguintes palavras:
“O homem desenvolve normalmente suas maiores
capacidades quando convive com outras pessoas; e
é exatamente o que na Bíblia encontramos:
- Não é bom que o homem esteja só.”

“

“A gratidão é a mais sadia de todas as emoções.”
Rick Warren
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“Em política, o que parece é.”
Salazar (1889-1970) ditador de Portugal
“A grande inimiga da verdade muitas vezes não é
a mentira deliberada, mas o mito - persisitente,
persuasivo, irrealista.”
John F. Kennedy (1971-1963) americano,
foi presidente dos EUA

8

“Longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e
eficaz o do exemplo.”
Sêneca (4a.C-65), filósofo romano que nasceu em
Córdoba
“Olhar muito para trás é tedioso.
A excitação está no amanhã.”
Jules Michelet (1798-1874), historiador francês
“A geografia é a ciência do presente explicada
pelo passado;
a história é a ciência do passado, que explica o
presente.”
Afrânio Peixoto (1876-1947), médico e escritor
baiano
“O oposto da liberdade é o fanatismo.”
Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo francês

“Todo crime é vulgar, como toda vulgaridade é
criminosa.”
Oscar Wilde (1856-1900), escritor e dramaturgo
irlandês
“O ser humano é a soma de suas fantasias.”
Henry James (1843-1916), escritor americano,
naturalizado inglês
“A paciência é companheira da sabedoria.”
Santo Agostinho (354-430), teólogo e filósofo
“O perdão é coisa engraçada. Aquece o coração e
esfria a picada.”
William Arthur Ward (1921-1994), administrador
americano
“O dinheiro é uma coisa esquisita: quem tem diz
que não tem e quem não tem diz que tem.”
Wood Allen (66), americano, ator, roteirista e diretor
de cinema
“Ninguém faz fofocas sobre as virtudes das outras
pessoas.”
George Bernard Shaw (1856-1950), escritor irlandês
“Os deuses ajudam quem se ajuda.”
Esopo (século VII e VI A.C.) fabulista grego
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“A vida não tem uma cor só, nem o poema
um só leitor; cada página tem o seu momento.”
Decimus Magnus Ausonius (cerca de 310-395),
poeta latino da Gália
“Pais que comeram uvas azedas têm filhos de
dentes afiados.”
Ezequiel 18,2
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“Nossa sabedoria vem de nossa experiência e
nossa experiência de nossas tolices.”
Sacha Guitry (1885-1957), cineasta russo que viveu
na França
“Não vemos as coisas como são, mas como
somos.”
Maria Lúcia Nunes, no livro História da Arte da
Cozinha Mineira
“Preconceitos são o bom senso dos poucos
inteligentes.”
François Marie Arouet, o Voltaire (1694-1778),
filósofo francês
“Uma história de conta, não se conta.”
Jorge Amado (1912-2001), escritor baiano

“Mulheres são capazes de fingir orgasmos. Mas
homens sabem falsear relacionamentos inteiros.”
Sharon Stone (43), atriz americana
“Um escritor é capaz de ler uma bibloteca para
ecrever um livro.”
Samuel Johson (1709-1784), escritor inglês
“O sucesso não muda a pessoa. Apenas a revela.”
Max Frish (1911-1911), fisíco alemão
“Fracasso é desistir de tentar.”
Myles Monroe (46), pastor protestante bahamense
“A vida é uma viagem, o pensamento é o
itinerário.”
Victor Hugo (1802-1963), escritor americano
“Quem tem projetos não envelhece.”
Jean Smith (80), americana, autora do livro Árvores
Ornamentais na Cidade de São Paulo (Terceiro Nome)
“Atos são frutas, palavras são folhas.”
Ditado grego
“O erro de muitos políticos é esquecerem que
foram eleitos; ficam achando que foram ungidos.”
Claude Pepper (1900-1989), político americano
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“Dinheiro pode não comprar o amor, mas coloca
você em boa posição para barganhar.”
Jonathan Swift (1667-1745), escritor irlandês
“O pessimista se queixa do vento, o otimista
espera que ele mude e o realista ajusta as velas.”
Nicolas-Sébastian Chamfort (1741-1794), escritor
francês
“Aproximar-se é um um começo, manter-se
juntos um progresso, trabalhar juntos um
sucesso.”
Henry Ford (1863-1947) industrial americano
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“Casamento: começa em motel, termina em
pensão.”
Ciro Pellicano (57), publicitário paulista
“Quem ama não exige, transige.”
João Bosco Marinho (63), médico paraibano
“A melhor maneira de animar-se é animar todo o
mundo ao seu redor.”
Mark Twain (1835-1910), escritor americano
“Nós somos os heróis e heroínas de nossa própria
história.”
Mary McCarthy (1912-1989), escritora americana

“O sucesso é filho da ousadia.”
Benjamin Disraeli (1894-1881), político inglês
“Comece, simplesmente, de onde você está.
Inexistem pontos de partida.”
Cecília Meireles (1901-1964), poeta carioca
“Longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e
eficaz o do exemplo.”
Sêneca ( 4 a.C-65), filósofo romano que nasceu em
Córdoba
“O mundo pode ser um palco,
mas o elenco é um horror.”
Oscar Wilde (1854-1900), escritor e dramaturgo
irlandês
“Todos nós somos um mistério para os outros... e
para nós mesmos.”
Érico Veríssimo (1905-1975), escritor gaúcho, autor
de O TEMPO E O VERBO
“Uma pessoa errada e que se recusa a admití-lo,
sempre fica raivosa.”
Thomas Chandler Haliburton (1796-1865), político e
juiz canadense
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“Prudência é não dizer tudo o que se pensa, mas
pensar tudo o que se diz.”
Aristóteles (384-322 a.C), filósofo grego
“A raça humana aprimorou tudo, exceto a raça
humana.”
Adial Stevenson (1900-1965), político americano
“Ninguém acha que delinquiu mais do que o
permitido.”
Juvenal (60-140), poeta satírico romano
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“Fracassos para mentes heróicas, são os degraus
do sucesso.”
Thomar Chandler Hailburton (1796-1865), escritor
canadense
“No Dia do Perdão, pedir perdão a Deus é menos
importante do que pedir perdão aos outros.”
Eleazer ben Azayyah (séculos I-II), rabino da
antiga Judéia, no livro:
Valores, Prosperidade e o Talmude (Imago)
“Sabedoria é saber o que fazer,
virtude é fazê-lo.”
Juvenal (60-140), poeta satírico romano

“É preciso ter muito engenho para não
naufragar na popularidade.”
Remy de Gourmont (1858-1915), poeta e
dramaturgo francês
“Se você quer saber como a sua garota vai tratálo depois do casamento. ouça como ela fala com
o irmão mais novo.”
Sam Levenson (1922-1980), escritor e comediante
americano
“A liberdade maior do homem á a sua
independência de pensamento.”
Henry James (1843-1916), escritor americano
naturalizado inglês
“Tu és arquiteto de teu próprio destino.
Trabalha, espera e ousa.”
Ella Wheeler Wilcox (1850-1919), poeta americana
“Falar sem pensar é disparar sem apontar.”
George Herbert (1593-1633), poeta e clérico inglês
“A pessoa capaz de sentir prazer com o próprio
passado vive duas vezes.”
Marcial (40-102), poeta e aforista hispano-latino
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“Difícil pensar em pior caráter que o do
bajulador, exceto quem o inveja.”
Richard Steele (1672-1729), escritor irlandês
“A sorte ajuda aos que têm juízo.”
Eurípedes (480-406a.C.), dramaturgo grego
“A leitura faz o homem completo. A conversação
o torna ágil. E o escrever o leva a ser preciso.”
Francis Bacon (1561-1626), filósofo e
ensaista inglês
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“A vida é como pedalar bicicleta. Você só cai se
parar de pedalar.”
Claude Pepper (1900-1989), político americano
“As circunstâncias estão fora do controle, mas a
própria conduta está em seu poder.”
Benjamin Disraelo (1804-1881), político e
escritor britânico
“Mude. Mas mude devagar, porque a direção é
mais importante do que a velocidade.”
Clarice Lispector (1925-1996), no livro suas
fotografias (Bertrand Brasil)

“Precisamos todos nos convencer de que são
os cidadãos que constroem uma sociedade,
não os governos.”
Victor Civita (1907-1990), fundador da Editora
Abril
“Para uso de conversa sem compromisso,
vagas generalidades são salva-vidas.”
George Ade (1866-1944), dramaturgo e
humorista americano
“São belas as coisas inspiradas pela loucura e
escritas com a razão.”
André Gide (1896-1951), escritor francês
“Quando um gato preto cruza o seu caminho,
isso significa apenas que ele está indo para
algum lugar.”
Groucho Marx (1890-1977),
comediante americano
“Assim como o sol derrete o gelo, a gentileza
evapora mal-entendidos, desconfiança e
hostilidade.”
Albert Schweitzer (1875-1965), médico
alsaciano, Prêmio Nobel da Paz em 1952

17

“Sem dúvidas não existe progresso.”
Charles Darwin (1809-1882), naturalista inglês
“Neste mundo malvado, nada é permanente.
Nem as nossas encrencas.”
Charlie Chaplin (1888-1977), cineasta e ator
britânico

18

“Receba todas as manhãs com um sorriso.
O dia de hoje não se repetirá. Não o desperdice.
Você não nasceu para falhar.”
FOg Mmandino (1923-1996), americano, autor de
livros e auto-ajuda
“Amor à primeira vista é fácil de entender. Mas
quando duas pessoas olham uma para a outra
há anos, ele se torna um milagre.”
Sam Levenson (1922-1980), escritor e comediante
americano
“Você tem senso de humor não por ser capaz, de
fazer uma piada, mas por receber bem ser alvo
de uma.”
Max Eastman (1883-1969), jornalista e escritor
americano

“Sucesso, algo relativo, é o que conseguimos
construir da confusão que fazemos das coisas.”
T.S Eliot (1888-1965), poeta americano
“Não existem empregos servis, existem atitudes
servis.”
William Brennam Jr. (1906-1997)
“Quando a gente se apaixona pensa em tudo
menos no que está pensando.”
Luís Felipe Angell, o Sofocleto (1926-2004),
humanista peruano
“Cada um de nós é um anjo de uma asa só.
Precisamos nos apoiar mutuamente antes que
possamos voar.”
Leo Buscaglia (1924-1998), educador e escritor
inglês
“Não existe ética coletiva. A ética é uma
instância individual.”
Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão
“Existe uma linha fina entre o gênio e a
insanidade.”
Oscar Levant (1901-1972), ator americano

19

“Um poeta pode sobreviver a qualquer coisa,
exceto a um erro de impressão.”
Oscar Wilde (1856-1900), escritor, poeta e
dramaturgo irlandês
“Os fracos têm uma arma - os erros daqueles
que se julgam fortes.”
Georges Bidault (1899-1983), político francês
“Não é a receita que determina a despesa: é o
contrário.”
Ronald Regan (1911-2004), presidente dos Estados
Unidos, para quem sempre faltava receita.
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“Liberdade é palavra que o sonho humano
alimenta, não há ninguém que explique e
ninguém que não entenda.”
Cecília Meireles (1901-1964)m poeta carioca
“Dinheiro é como sexo, quando não se tem não
se pensa em outras coisas.”
James Baldwin (1924-1987), escritor americano
“A mentira é a verdade atrás da máscara.”
Lorde Byron (1788-1824), poeta inglês
“Quem não é senhor do próprio pensamento
não é senhor de suas ações.”
Victor Hugo (1802-1885), escritor francês

“Você precisa promover o seu próprio
crescimento, não importa quão alto era o seu
avô.”
Abraham Lincoln (1809-1895), presidente dos
EUA de 1860 a 1865
“Nada é constante, exceto a inconstância.”
Jonathan Swift (1667-1745), poeta e satírido
irlandês
“Perdemos tempo procurando o amante
perfeito, em vez de criar o perfeito amor.”
Tom Robbins (67), escritor americano
“Inveja e medo são as únicas paixões às quais
nenhum prazer está relacionado.”
Carlos Castaneda (1925-1998), antropólogo e
escritor americano nascido no Peru
“Nada como um dia antes do outro.”
Myriam Debret, paulistana, médica infectologista
da Universidade Federak de São Paulo
“Em algumas coisas é preciso crer para ver.”
Ralph Hodgson (1871-1962), poeta inglês
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“Quem não age politicamente
é porque tem um conceito falso de
responsabilidade.”
Dolivro O Beijo da Mulher-Aranha,
de Manuel Puig (José Olympio)
“Na economia, a sabedoria tem dúvidas.
A ignorância, certezas absolutas.”
John Richard Hicks (1904-1989). Prêmio Nobel de
Economia em 1972
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“Vivemos em uma época em que nos
orgulhamos das máquinas que pensam e
suspeitamos de homens que tantam fazê-lo.”
James Thurber (1894-1961), escritor e
cartunista americano
“Um resfriado leva sete dias para sarar
naturalmente. Se você tomar medicamentos,
livra-se dele em uma semana.”
Ditado americano
“Adoro não fazer nada.
Mas detesto perder tempo.”
Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Athaíde
(1893-1993), pensador carioca

“Lembre-se de que há uma grande diferença
entre ajoelhar-se e curvar-se.”
Frank Zappa (1940-1993), cantor e
guitarista americano
“Não sou menos humilde do que exige
o meu talento.”
Oscar Levant (1901-1972),
comediante americano
“Ninguém consegue viver para trás.
Olhe para a frente. É aí que está o seu futuro.”
Ann Landres (1918-2002), colunista americana
“Divorciei-me porque só tínhamos em comum
o dinheiro dele.”
Zsa Zsa Gabor (86), atriz americana nascida
na Hungria
“O que eu fiz não tem importância.
O que conta é o que eu não fiz.”
Do livro As Mil Casas do Sonho e do Terro,
de Atiq Rahimi (Estação Liberdade)
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“Nada existe de mais frágil do que
uma criatura iludida a seu próprio respeito.”
Torres Pastorinho (1910-1980), escritor e
espiritualista carioca
“Quem rejeita conselhos,
não consegue ser ajudado.”
Benjamin Franklin (1706-1790), político e
cientista americano
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“Os cães ladram para os
que não compreendem.”
Heráclito (540-480 a.C), filósofo grego
“Mesmo nas pequenas coisas
devemos ser corretos.”
James Boswell (1740-1795), advogado e
escritor escocês
“Todo excesso se opõe à natureza.”
Hipócrates (466-377 a.C.), médico grego
“A contradição não é sinal de falsidade,
nem a falta de contradição sinal de verdade.”
Blaise Pascal (1623-1662), matemárico e
filósofo francês

“O aplauso é um rendimento que não conta.”
Arthur Schnabel (1882-1951), pianista austríaco,
ao explicar por que não concedeu bis em
uma ocasião
“Você não tem úlcera por causa do que come.
Você fica doente por causa daquilo
que come você.”
Vicki Baum (1888-1960), escritora americana
nascida na Aústria
“A música perfura o céu.”
Charles Baudelaire (1821-1867), poeta francês
“Qual a tarefa mais difícil do mundo?
Pensar..”
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), crítico,
ensaista e poeta americano
“O acaso é uma palavra sem sentido.
Nada pode existir sem causa.”
François Marie Arouet - o Voltaire - (1694-1778),
filósofo francês
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“Os meninos gostam de brincar de soldadinhos,
as meninas de bonecas.
Quando crescem a situação inverte-se.”
León Daudi (1905-1985), escritor espanhol
“A civilização não suprime a barbárie.
Aperfeiçoa-a.”
François Marie Aronet, o Voltaire (1694-1778),
filósofo francês
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“Cada ser humano é uma pequena sociedade.”
Novalis, psudônimo de Friederich Leopold (17721801), poeta alemão
“Todas os dias, a qualquer hora, o corpo manda
recados e a alma também.”
Bono Vox (43), líder da banda U2
“Quem anda na ponta dos pés
fica sem firmeza.”
Lao-tsé (século VI a.C.), filósofo chinês
“Melhor ser um covarde vivo do que
um maluco morto.”
Do livro Pergunte ao Pó, de John Fante
(José Olympio)

“O silêncio é o elemento
em que grandes coisas se costuram”
Thomas Carlyle (1795-1881), escritor escocês
“Os animais são mais educados do que os
humanos. Um gato dorme na poltrona.
O homem vem e tira o gato. Jamais vi o
contrário.”
Erick Satie (1866-1925), compositor francês
“Não existe pecado sem colaboração.”
Stephen Crane (1871-1900), escritor americano
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“Crime organizado é balela.
O nome correto é narcoterrosismo.”
Renato Janine Ribeiro (53), filósofo paulista
“A parte fraca do cérebro
é chamada de coração.”
Do Flieggenden Blättern, jornal satírico alemão
(1844- início do século XX)
“Nunca deixei minha escolaridade interferir
em minha formação.”
Mark Twain (1835-1910), escritor americano

“É preciso fazer três coisas a cada dia:
primeiro, rir; segundo, pensar um pouco.
Terceiro, ir às lágrimas de emoção. Se você rir,
pensar e chorar, teve um grande dia.”
Jim Valvano (1946-1993), americano, jogador e
treinador de basquete
“Quem faz uma poesia abre uma janela.”
Mário Quintana (1906-1994), poeta gaúcho
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“Casamento bem-sucedido é quando nos
apaixonamos várias vezes,
sempre pela mesma pessoa.”
Mignon McLaughlin (1913-1983), jornalista e
escritora americana
“Se você consegue contar o seu dinheiro,
não é rico.”
Renato Janine Ribeiro (53), filósofo paulistaPaul
Getty (1892-1976), empresário americano, foi
um dos mais ricos do mundo
“Alguns galos acreditam que é por causa deles
que o sol se levanta.”
Theodor Fontane (1819-1898), escritor e
crítico alemão

“Não existe terceira idade. Existe você.”
Carol Matthau (1925-2003), atriz e
escritora americana
“Sem o animal dentro de nós,
somos anjos castrados.”
Hermann Hesse (1877-1962), romancista e
poeta alemão
“Todo doce tem sua acidez.
Todo mal, o seu bem.”
Ralph Waldo Emers on (1803-1882), crítico,
ensaísta e poeta americano
“Meias-verdades são as mais espertas mentiras.”
Rudolf Rolfs (82), aforista alemão
“São os inimigos da história
que acabam por fazê-la.”
Eugêne Ionesco (1912-1994), dramaturgo francês
nascido na Romênia
“Existe uma palavra que deveria
servir a todos, na vida prática: reciprocidade.”
Confúcio (351-479 a.C.), filósofo chinês
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“A desconfiança é o olho direito
da prudência.”
Thomas Russel (1872-1970), filósofo e
matemático
“A teimosia é irmã da burrice.”
Sófocles (495-406 a.C.), dramaturgo italiano
“A falta de amizade, não de amor,
torna os casamentos infelizes.”
Friedrich Nietzsche (1844-1990, filósofo alemão
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“Nossa vaidade é a constante inimiga
de nossa dignidade.”
Anne Sophie Soymonof, a Madame Swetchine
(1787-1857), escritora russo-francesa
“Felicidade é um prazer compartilhado
com outra pessoa.”
Jean Dolent (1835-1909), escritor francês
“A alegria é a saúde da alma.”
Saint-Hilaire (1805-1895), estadista francês

“O último horizonte da razão é a arte,
não a lógica.”
Ingrid Bergman (1915-1982), atriz grega
“O gênio é Deus quem nos dá,
mas o talento é por nossa conta.”
Gustavo Flaubert (1821-1880), escritor francês,
autor de Madame Bovary
“O único progresso verdadeiro é o progresso
moral. O resto é simplesmente
ter mais ou menos bens.”
José Saramago (73), escritor português, autor, entre
outros, de Ensaio sobre a Cegueira
“O esquecimento é a única vingança
e o único perdão.”
Jorge Luís Borges (1899-1986), escritor argentino
“Quase sempre minorias criativas e dedicadas
tornam o mundo melhor.”
Martin Luther King (1929-1968), pastor americano,
líder dos Direitos Civis
“Amor sem amor se paga.”
Sofocheto (1926-2004), humorista peruano
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“É preciso treinar sua intuição - confie naquela voz
interna que diz exatamente o que você deve fazer,
o que decidir.”
Ingrid Bregman (1915-1982), atriz sueca,
famosa pelo filme Casablanca
“Quem questiona muito a vida não entende.”
Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português
“Nenhuma nudez é tão questioável
como a verdade nua.”
Agnes Repplier (1858-1950), crítica americana
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“Jamais acharemos a verdade se nos contentarmos
com o que já existe.”
Gilbert de Tournai (1284-entre 1255 e 1263),
teólogo francês
“Nossos melhores recursos naturais
são as mentes das crianças.”
Walt Disney (1901-1966), produtor americano
“Solidariedade não tem fronteiras.”
Do livro Clamor - A História de uma Conspiração Brasileira,
de Samarone Lima (Objetiva)

“A mulher se preocupa com o futuro até que arranja um
marido. O homem nunca se preocupa com o futuro até
que arranja uma mulher”
Piada difundida na internet
“Humor á a quintessência da verdade.”
Millôr Fernandes (78), humorista carioca
“Há homens que não perdem a oportunidade de perder
uma oportunidade.”
George Bernard Shaw (1856-1950), escritor
dramaturgo irlandês
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“As pequenas cortesias adoçam a vida.
As grandes, enobrecem-na.”
Christian Nevell Bovee (1820-1904), escritor americano
“A mais tremenda das armas. Pior que a durindana.
Atendei, meus bons amigos: Se apelida - a língua
humana.”
Fagundes Varela (1841-1875), poeta fluminense, no livro
Melhores Poemas (Global)
“A arte tem regras que não são as do mercado.”
Itamar Assumpção (1949-2003), cantor e
compositor paulista

“O que o ser humano valoriza neste mundo não é o
direito, mas o privilégio.”
Henry Louís Menchen (1880-1965),
jornalista americano
“A cada dia que vivo mais me convenço de que o
desperdício da vida está no amor que não damos,
nas forças que não usamos, na prudência egoísta que
nada arrisca. E, esquivando-nos do sofrimento,
perdemos também a felicidade.”
Carlos Drummond de Andrade, (1902-1987),
poeta mineiro
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“A pessoa desprovida do poder de perdoar
é desprovida do poder de amar.”
Martin Luther King (1929-1968),
pastor americano, líder dos Direitos Civis
“Beleza é o que na mulher encanta o amante
e aterroriza o marido.”
Mignon McLaughlin (1913-1983), jornalista e
escritora americana

“A modéstia doura os talentos, a vaidade os deslustra.”
Mariano da Fonseca, Marquês de Maricá (1773-1848),
político carioca

“Não há mestre que não possa ser aluno.”
Baltasar Gracián y Morales (1601-1658),
escritor, filósofo e jesuíta espanhol
“A verdadeira serenidade não é a ausência de paixão,
mas paixão contida, ímpeto domado.”
Georges Duhamel (1884-1966), escritor francês
“Todo doce tem sua acidez. Todo mal, o seu bem.”
Martin Luther King (1929-1968), pastor americano, líder
dos Direitos CivisRalph Waldo Emerson (1803-1882),
crítico, ensaísta e poeta americano
“Os ausentes nunca têm razão.”
Henry-Julien Detouche (1854-1913), pintor francês
“Somos todos escritores. Só que alguns escrevem,
outros não.”
José Saramago (73), escritor português
“Alguns levam a felicidade por onde vão. Outros,
quando se vão.”
Oscar Wilde (1856-1900), escritor e
dramaturgo português
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Saber viver é...
Encontrar força no perdão, esperança nas batalhas,
segurança no palco do medo, amor nos
desencontros.

É Preciso Saber Viver...

Saber viver é...
É reconhecer que vale a pena viver apesar de todos
os desafios, incompreensões e períodos de crise.
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É Preciso Saber Viver...

Saber viver é...
Deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um
ator de sua própria história.

É Preciso Saber Viver...

Saber viver é..
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da
vida... Jamais desistindo de si mesmo... Jamais
desistindo de ser feliz pois a vida é um obstáculo
imperdível, ainda que se apresentem dezenas de
fatores a demonstrarem o contrário.

É Preciso Saber Viver...

