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Citações 

 

A verdadeira felicidade não depende de nenhum ser, de nenhum objeto externo. Depende de nós! 

➾ [ Dalaï Lama ] 

O amor é uma fumaça feita do vapor dos suspiros… 

➾ [ Shakespeare ] 

O ciúme é uma falta de estima pela pessoa que ama! 

➾ [ Ivan Bunin ] 

O ciúme nasce com o amor, mas nem sempre morre com ele! 

➾ [ La Rochefoucauld ] 

Para ser amado, ama! 

➾ [ Martial ] 

A amizade é mais frequente ser uma saída do que uma porta para amar… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Perde-se uma pessoa, e tudo fica despovoado! 

➾ [ Lamartine ] 

Ausência é para o amor, o que o vento é para o fogo; apaga o pequeno, agita o grande! 

➾ [ Bussy-Rabutin ] 

A amizade às vezes termina em amor, mas o amor raramente termina em amizade… 

➾ [ C. C. Colton ] 

O ouvido é o caminho para o coração! 

➾ [ Madeleine de Scudéry ] 

Podemos fazer muito com o ódio, mas ainda mais com o amor! 

➾ [ Shakespeare ] 

Os prazeres do amor são, em minha opinião, os únicos prazeres reais da vida corporal… 

➾ [ Montaigne ] 

O futuro, no amor, faz-te esquecer o passado! 

➾ [ Madame de Sévigné ] 

Só amamos realmente quando amamos sem motivo… 

➾ [ Anatole France ] 

O primeiro suspiro de amor é o último de sabedoria… 

➾ [ Antoine Bret ] 

O impossível não alcançamos, mas serve-nos de lanterna… 

➾ [ René Char ] 

Não é preciso tudo para fazer o mundo, só precisa de felicidade e nada mais… 

➾ [ Paul Éluard ] 

Não existe ninguém que nasceu sob uma estrela ruim. Existem apenas pessoas que não conseguem ler o céu… 

➾ [ Dalaï Lama ] 

Temos que aprender a viver juntos como irmãos, senão morreremos juntos como idiotas… 

➾ [ Martin Luther King ] 

Se a vida é apenas uma passagem, pelo menos nesta passagem, vamos semear flores… 

➾ [ Montaigne ] 

O maior segredo da felicidade é ser bom consigo mesmo! 

➾ [ Fontenelle ] 

Cabe a nós seguir o caminho que sobe e evitar o que desce… 

➾ [ Platão ] 
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Melhor ser um otimista e estar errado, do que um pessimista e ter razão! 

➾ [ Jack Penn ] 

O importante não é o que tem no bolso, mas o que tem no coração! 

➾ [ Cardeal Bernardin ] 

A vida parece um conto, o que importa não é o seu comprimento, mas seu valor… 

➾ [ Sêneca ] 

A felicidade é uma flor que não deve ser colhida… 

➾ [ André Maurois ] 

Se construíssemos a casa da felicidade, a sala maior seria a sala de espera… 

➾ [ Jules Renard ] 

As carícias são tão necessárias para a vida dos sentimentos quanto as folhas são para as árvores. Sem elas, o 

amor morre pela raiz… 

➾ [ Nathaniel Hawthorne ] 

A verdadeira riqueza de um ser está no bem que ele faz ao seu redor! 

➾ [ Maomé ] 

A vida é como um arco-íris: precisa da chuva e do sol para que as suas cores apareçam… 

➾ [ A. Ramaiya ] 

Para ouvirmos o riso da vida, deve ser um eco da nossa própria alegria… 

➾ [ Herzog ] 

Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz! 

➾ [ Jimmy Hendrix ] 

Seja você mesmo a mudança que deseja ver no mundo… 

➾ [ Buda ] 

Somos o que pensamos, tudo o que somos resulta de nossos pensamentos. Com as nossas ideias, construímos 

nosso mundo… 

➾ [ Buda ] 

Não tente ser um homem de sucesso. Tente tornar-se um homem de valor… 

➾ [ Albert Einstein ] 

Se quiseres ser amado, ama e é gentil… 

➾ [ Benjamin Franklin ] 

Há muitas coisas que só parecem impossíveis até que as tenhamos experimentado… 

➾ [ André Gide ] 

De todas as experiências que tem, retenha apenas a sabedoria que elas contêm… 

➾ [ Mark Twain ] 

Uma descoberta define-se como um acidente que encontra uma mente bem preparada… 

➾ [ Albert Einstein ] 

Afaste-se daqueles que o desencorajam de suas ambições. é o hábito das pessoas mesquinhas… 

➾ [ Mark Twain ] 

Aqueles que são realmente grandes fazem-no perceber que também o pode ser! 

➾ [ Mark Twain ] 

Lembre-se de que a felicidade não depende do que é ou do que tem, mas apenas da maneira como pensa… 

➾ [ Dale Carnegie ] 

Aproveite o tempo para pensar, mas quando chegar a hora de agir, pare de pensar e vá em frente… 

➾ [ Andrew Jackson ] 

Quem espera até que todo perigo passe antes de levantar a âncora e fazer-se ao mar, nunca o fará! 

➾ [ Thomas Fuller ] 
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O valente pode não viver muito, mas o prudente não vive nada! 

➾ [ Richard Branson ] 

Os altos picos são bastante desertos. Quanto mais difícil for, menos competição haverá… 

➾ [ Timothy Ferriss ] 

Madeira boa não cresce fácil. Quanto mais forte o vento, mais forte é a árvore… 

➾ [ Willard Marriott ] 

Esforçar-se pelas pequenas coisas é alcançar, com o tempo, as grandes… 

➾ [ Samuel Beckett ] 

Todos os sonhos se tornarão realidade, se tivermos coragem de persegui-los… 

➾ [ Walt Disney ] 

O maior erro que um homem pode cometer, é ter medo de cometer um! 

➾ [ Elbert Hubbard ] 

O futuro depende do que fazemos no presente… 

➾ [ Mahatma Gandhi ] 

O homem não desaparecerá enquanto puder sonhar… 

➾ [ Jean Cocteau ] 

Somos todos atletas excepcionais. A única diferença é que alguns treinam e outros não… 

➾ [ George Sheehan ] 

Com um talento extraordinário e uma perseverança extraordinária, tudo pode ser alcançado! 

➾ [ Thomas Foxwell Buxton ] 

Nada é realmente planejado com antecedência, tudo pode mudar ao longo do caminho. Só tem que querer e 

dar os passos necessários para que aconteça… 

➾ [ Bill Marchesin ] 

Em geral, as pessoas são felizes na medida em que escolhem sê-lo… 

➾ [ Abraham Lincoln ] 

Há mais coragem do que talento na maioria dos sucessos… 

➾ [ Felix Leclerc ] 

Pode definitivamente melhorar apenas um pequeno canto do universo: você mesmo… 

➾ [ Aldous Huxley ] 

O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha! 

➾ [ William Jennings Byan ] 

Ficar parado não vale nada. Tem que escolher entre progredir ou regredir. Então vá em frente com um sorriso 

nos lábios! 

➾ [ Baden Powell ] 

As portas do futuro estão abertas para quem sabe como empurrá-las… 

➾ [ Coluche ] 

O entusiasmo é a base de todo o progresso! 

➾ [ Henry Ford ] 

O valor de um homem depende da nobreza de suas aspirações… 

➾ [ Hazrat Ali ] 

Cada dificuldade encontrada deve ser uma oportunidade para um novo progresso… 

➾ [ Pierre de Courtin ] 

As aptitudes são o que pode fazer. Motivação determina o que faz. Sua atitude determina o seu grau de 

sucesso… 

➾ [ Lou Holtz ] 
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Ter objetivos não é apenas necessário para nos motivar, mas é essencial para que permaneçamos vivos! 

➾ [ Rort H. Schuller ] 

Nunca olhe para onde vai, mas estabeleça a meta com toda a sua vontade, instintivamente, assim medirá seu 

impulso pelo esforço que tem que realizar! 

➾ [ Reine Malouin ] 

Contar com a experiência do passado deve ser suficiente para demonstrar que a maioria das revoluções 

tecnológicas surgiu de pesquisas cuja única motivação era o progresso do conhecimento… 

➾ [ Pierre Joliot ] 

O ridículo não existe: quem ousou enfrentá-lo de frente, conquistou o mundo… 

➾ [ Octave Mirbeau ] 

Em águas calmas ou agitadas, o barco do conhecimento navega nas ondas da Internet… 

➾ [ Paulo Silva ] 

Ninguém está velho demais para definir uma nova meta ou ter novos sonhos… 

➾ [ Les Brown ] 

O mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são apenas espectadores… 

➾ [ François Guizot ] 

É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito! 

➾ [ Albert Einstein ] 

A melhor maneira de espalhar felicidade é compartilhá-la com alguém… 

➾ [ A. Moreira Dias ] 

A melhor maneira de antecipar o futuro é compreender bem o presente… 

➾ [ Peter F. Drucker ] 

Ninguém tem sucesso sem uma fortaleza. O controle da mente não é adquirido no nascimento. Aqueles que 

tiveram sucesso devem-no à perseverança! 

➾ [ Ramana Maharshi ] 

Ousar é perder o equilíbrio por um momento. Não ousar é perder a vida! 

➾ [ Soren Kierkegaard ] 

A primeira e mais bela vitória do homem é a conquista de si mesmo! 

➾ [ Platão ] 

Acredite em si mesmo e chegará o dia em que os outros não terão escolha, a não ser acreditar ao seu lado! 

➾ [ Cynthia Kersey ] 

A esperança é a coisa mais importante da vida. Ela dá aos seres humanos um sentimento de ter um fim e 

energia para seguir em frente… 

➾ [ Norman Cousin ] 

Se consegues sonhar, consegues fazê-lo… 

➾ [ Walt Disney ] 

Acredito que, com os esforços apropriados, podemos transformar o futuro como desejamos… 

➾ [ Charles F. Ketterling ] 

A teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. A prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. 

Aqui reunimos teoria e prática: Nada funciona… e ninguém sabe porquê! 

➾ [ Albert Einstein ] 

Embora haja pouco o que possa fazer a respeito de seus antepassados, tem o potencial de influenciar os seus 

descendentes… 

➾ [ John C. Maxwell ] 
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Só aqueles que ousaram acreditar que possuíam uma força que os capacitava a superar as circunstâncias, 

sabiam realizar uma obra grandiosa… 

➾ [ Bruce Barton ] 

A estrada para o sucesso ainda está em construção… 

➾ [ Anónimo ] 

Mesmo que ninguém possa voltar e experimentar um novo começo, qualquer um pode partir de agora e 

inventar um futuro para si… 

➾ [ Anónimo ] 

Não existem fracos, existem apenas pessoas que não sabem o que valem! 

➾ [ Daniel Pennac ] 

O pior erro que pode cometer é não agir por medo de cometer um… 

➾ [ Jean Pierre Lauzier ] 

Se houver algo grande em si, isso não se manifestará na sua primeira chamada. aparecerá ou virá a si 

facilmente, sem trabalho e sem esforço… 

➾ [ Ralph Waldo Emerson ] 

Existem duas coisas infinitas no mundo: o universo e a estupidez humana..., mas para o universo eu não tenho 

certeza… 

➾ [ Albert Einstein ] 

As grandes acções são realizadas por aqueles com grandes ideias que vivem suas vidas para realizar seus 

sonhos! 

➾ [ Ernest Holmes ] 

A consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo. Ela está para a alma o que o instinto está para o 

corpo… 

➾ [ Rousseau ] 

O desejo é uma atração que experimentamos. A força de vontade um poder que exercemos! 

➾ [ Goblot ] 

Um beijo faz menos barulho do que um canhão, mas o eco dura mais… 

➾ [ Oliver Wendell Holmes ] 

Com os veículos modernos, o comportamento de alguns condutores faz-nos pensar que são menos 

inteligentes do que os carros que conduzem… 

➾ [ Paulo Silva ] 

O mundo é um livro em que, cada passo nos abre uma página… 

➾ [ Alphonse de Lamartine ] 

Existem tantas coisas mais importantes na vida do que dinheiro, mas é preciso muito dinheiro para 

adquiri-las… 

➾ [ Groucho Marx ] 

Eles dizem que dinheiro não compra felicidade. Talvez, mas permite que escolha o tipo de sofrimento que 

prefere… 

➾ [ Pierre-Jean Vaillard ] 

O sucesso não significa nunca cometer um erro, mas sim nunca cometer o mesmo erro duas vezes… 

➾ [ George Bernard Shaw ] 

Coloque sua mão num fogão por um minuto e parece que dura uma hora. Sente-se com uma garota bonita 

por uma hora e parecerá um minuto. Isso é relatividade! 

➾ [ Albert Einstein ] 

Eles não sabiam que era impossível, então eles fizeram-no… 

➾ [ Mark Twain ] 
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O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, é aquele que faz as verdadeiras perguntas… 

➾ [ Claude Lévi-Strauss ] 

Quem quer começar com certezas vai acabar na dúvida, mas quem concorda em começar com dúvidas vai 

acabar com certezas! 

➾ [ Francis Bacon ] 

Um segredo é repeti-lo apenas a uma pessoa de cada vez… 

➾ [ Pierre Michel Audiard ] 

Cada geração acredita ser mais inteligente do que a anterior e mais sábia do que a seguinte… 

➾ [ George Orwell ] 

Publicidade: chamará de liberdade para realizar o seu desejo de submissão a quem o inspirou… 

➾ [ François Brune ] 

O amor é como o álcool, quanto mais desamparado e bêbado estiver, mais forte e mais inteligente se sentirá 

e mais certeza terá nos seus direitos… 

➾ [ Louis-Ferdinand Cline ] 

O essencial é continuamente ameaçado pelo insignificante… 

➾ [ René Char ] 

Os fortes precedem os povos, o deserto segue-os… 

➾ [ François de Chateaubriand ] 

A propaganda está para as democracias assim como a violência está para as ditaduras! 

➾ [ Noam Chomsky ] 

O progresso é a injustiça que cada geração comete contra a que a precedeu… 

➾ [ Cioran ] 

A arte é a mais bela das mentiras… 

➾ [ Claude Debussy ] 

Penso, logo existo! 

➾ [ René Descartes ] 

Tem que meter dinheiro de lado para tê-lo na sua frente… 

➾ [ Tristan Bernard ] 

As parvoíces são como os impostos, acabamos sempre a pagá-los… 

➾ [ Pierre Michel Audiard ] 

O ódio deve ser superado com amor e generosidade… 

➾ [ Baruch Spinoza ] 

Quando não trabalharmos mais nos próximos dias de descanso, o cansaço será superado… 

➾ [ Alphonce Allais ] 

As belezas têm o mesmo fundamento nas artes que as verdades na filosofia! 

➾ [ Denis Diderot ] 

A educação é o acontecimento mais importante na vida de cada ser humano! 

➾ [ Paul Diel ] 

Infelizmente, tornou-se evidente hoje que nossa tecnologia superou nossa humanidade… 

➾ [ Albert Einstein ] 

O prazer não é um mal em si, mas alguns prazeres trazem mais dor do que prazer… 

➾ [ Epicuro ] 

A posse do poder corrompe inevitavelmente a razão… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

A ecologia acredita na preservação do meio ambiente. A filosofia julga que devemos salvar o mundo… 

➾ [ Karel Kosik ] 
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É mais fácil professar um humanismo de boa qualidade com palavras do que ajudar o vizinho do andar… 

➾ [ Henri Laborit ] 

O mundo começou sem o homem e terminará sem ele… 

➾ [ Claude Lévi-Strauss ] 

Não acredito que o homem seja suficientemente inteligente para lidar com uma situação tão complexa como 

a das mudanças climáticas… 

➾ [ James Lovelock ] 

O que mais nos falta não é o conhecimento do que não sabemos, mas a capacidade de pensar no que 

sabemos… 

➾ [ Edgar Morin ] 

Os homens são todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros… 

➾ [ George Orwell ] 

Toda a cultura nasce da mistura, dos encontros, dos choques. Por outro lado, é do isolamento que as 

civilizações morrem… 

➾ [ Octávio Paz ] 

Se quiser que a vida lhe sorria, traga-lhe primeiro o seu bom humor… 

➾ [ Baruch Spinoza ] 

A história é uma galeria de pinturas onde existem poucos originais e muitas cópias… 

➾ [ Alexis de Tocqueville ] 

Seja qual for o tipo de seita, é o ponto de convergência da dúvida e do erro! 

➾ [ Voltaire ] 

O peão é uma espécie de micróbio que vive nas artérias e atrapalha o trânsito… 

➾ [ Marcel Achard ] 

Os oceanos não transbordam porque a providência colocou esponjas neles… 

➾ [ Alphonce Allais ] 

Nunca deve bater numa mulher, nem mesmo com uma flor! 

➾ [ Jean Anouilh ] 

Um economista é alguém que consegue sempre explicar no dia seguinte, o porquê de na véspera ter dito o 

contrário do que aconteceu hoje! 

➾ [ Jacques Attali ] 

Não é porque não temos nada a dizer que nos devemos calar… 

➾ [ Pierre Michel Audiard ] 

O casamento permite que dois resolvam problemas que um sozinho não teria para resolver… 

➾ [ Tristan Bernard ] 

Já que tempo, para mim, não é dinheiro e ele não compra felicidade, tenho tudo a ganhar perdendo o meu 

tempo… 

➾ [ Pierre Henri Cami ] 

O condutor é de longe a parte mais perigosa do automóvel… 

➾ [ Léo Campion ] 

A saúde é sentir dor todos os dias em lugares diferentes… 

➾ [ Michel Chrestien ] 

O verbo amar é difícil de conjugar: o seu passado não é simples, o seu presente é apenas indicativo e o seu 

futuro é sempre condicional… 

➾ [ Jean Cocteau ] 

O círculo é apenas uma linha reta que volta ao seu ponto inicial… 

➾ [ Frédéric Dard ] 

 



- 8 - 

Estamos a caminho de um mundo totalitário. Não podemos mais comentar ou criticar! Como nas ditaduras, a 

liberdade de expressão está desaparecendo gradualmente! 

➾ [ Paulo Silva ] 

São apenas as palavras que contam, o resto são bisbilhotices… 

➾ [ Eugène Ionesco ] 

O ganancioso sufoca por comer demais, o abstinente morre por jejuar demais… 

➾ [ Petrone ] 

Afinal, o que é um abstêmio? Um fraco que cede à tentação de negar a si mesmo o prazer… 

➾ [ Ambrose Bierce ] 

A vida é muito curta para pensar em mudar a opinião de um adolescente… 

➾ [ Bertrand Vac ] 

O adulto não percebe os voos da alma do adolescente… 

➾ [ Jon Krakauer ] 

O bebê que gorjeia pode tornar-se, aos quinze anos, o adolescente que se contorce… 

➾ [ Jean-Louis Fournier ] 

Não se perca em raciocínios subtis, para provar ao adolescente que ele é um homem como os outros e sujeito 

às mesmas fragilidades. Faça-o sentir, ou ele nunca saberá… 

➾ [ Jean-Jacques Rousseau ] 

Em criança, sonhava ser o mestre do mundo. Adolescente, aspirava liderar o meu país. Hoje, não consigo nem 

fazer lei na minha assembleia de coproprietários… 

➾ [ Philippe Bouvard ] 

Ninguém é mais misantrópico do que um adolescente desapontado… 

➾ [ Herman Melville ] 

Um adolescente tornar-se-á num adulto, quando parar de fazer perguntas e pede para não ser questionado… 

➾ [ Jean Delacour ] 

Por mais bela que tenha sido a vida, sempre existe um fosso enorme entre a existência que o adolescente 

sonhou e a do homem… 

➾ [ André Maurois ] 

A criança se deixa viver, o adolescente espera para viver, o homem tenta viver e o velho sobreviver… 

➾ [ Maurice Chapelan ] 

Seu filho se torna um adolescente quando para de perguntar de onde veio e não diz mais para onde vai… 

➾ [ Anónimo ] 

Quando as pessoas falam comigo sobre abundância, eu ouço com economia… 

➾ [ Robert Sabatier ] 

Dois verdadeiros amigos são como dois corpos que têm uma só alma… 

➾ [ Chaim Potok ] 

A inspiração apenas acentua mais fortemente os vários sons que nossa alma faz. Agarrá-los e fixá-los numa 

expressão feliz, essa é toda a obra do poeta… 

➾ [ Louise Ackermann ] 

A alma tem dois olhos: um olha para o tempo e o outro olha para a eternidade… 

➾ [ Angelus Silesius ] 

As letras retratam perfeitamente uma alma, porque como são imateriais, só elas podem fazer o seu retrato… 

➾ [ Sêneca ] 

O altruísmo nada mais é do que uma mutação do egoísmo… 

➾ [ Jonathan Kellerman ] 

A indiferença é um sinal de egoísmo. A maldade é uma forma de abnegação… 

➾ [ Philippe Bouvard ] 
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A felicidade nasce do altruísmo e a infelicidade do egoísmo… 

➾ [ Buda ] 

Devemos viver apenas para nos divertir. Nada envelhece como a felicidade… 

➾ [ Oscar Wilde ] 

Se o prazer é a flor da juventude, a felicidade, em qualquer idade, é fruto da virtude… 

➾ [ Jean Antoine Petit ] 

O amor que vem do coração se acende com o prazer, aumenta com a felicidade e aperfeiçoa o que admira; 

ele perpetua o que experimenta e diviniza o que ama… 

➾ [ Louis Philippe, Conde de Ségur ] 

Felicidade é uma palavra abstrata composta de algumas ideias de prazer… 

➾ [ Voltaire ] 

A vida só tem um significado: ser feliz. Se a vida não é sinónimo de felicidade, é melhor não viver… 

➾ [ Henry de Montherlant ] 

Viver em equilíbrio e moderação é a única maneira de um homem conhecer a felicidade ou a harmonia… 

➾ [ Jostein Gaarder ] 

Quando se tem uma boa consciência, é Natal continuamente… 

➾ [ Benjamin Franklin ] 

Os eventos seriam interpretados de maneira muito diferente se a mente e o coração usassem a mesma 

medida para julgá-los… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Para julgar o quanto incomodamos ao falar sobre nós mesmos, devemos considerar o quanto os outros nos 

incomodam quando falam sobre eles… 

➾ [ Marie de Rabutin-Chantal, marquesa de Sévigné ] 

É muito mais difícil julgar-se a si mesmo do que julgar os outros. Se consegue julgar-se bem, é porque é um 

verdadeiro sábio… 

➾ [ Antoine de Saint-Exupéry ] 

O bem mal adquirido beneficia a alguém… 

➾ [ Paul Léautaud ] 

Quem, após ter cometido uma falta, não procura corrigi-la, comete outra… 

➾ [ Confucius ] 

Há um momento em cada amanhecer em que a luz está como suspensa; um momento mágico em que tudo 

pode acontecer. A criação prende retém o fôlego… 

➾ [ Douglas Adams ] 

Diz-se que são as nossas escolhas que nos tornam quem somos… 

➾ [ Kem Nunn ] 

Aquele que age de acordo com sua consciência pode estar errado, mas ele não pode ser censurado, exceto 

por estar errado… 

➾ [ Maurice Duwez ] 

Amador: aquele que ama. Aquele que age apenas por amor… 

➾ [ Paul Vialar ] 

Onde termina o erotismo, onde começa a obscenidade? Depende, talvez de quem olha, senão, daquele que 

age… 

➾ [ Pierre Bourgeade ] 

Quem pode, age. Aquele que não pode dá lições… 

➾ [ George Bernard Shaw ] 
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O dinheiro age como qualquer vírus: depois de apodrecer a alma de seu hospedeiro, sai em busca de sangue 

fresco… 

➾ [ Carlos Ruiz Zafon ] 

A arte é antes de tudo um processo de criação que permite ao seu autor fixar e transmitir emoções… 

➾ [ Didier Hallépée ] 

Aquele que age como todo mundo está necessariamente zangado com alguém que não age como ele… 

➾ [ André Gide ] 

Sócrates se autodenomina um filósofo no verdadeiro sentido da palavra. Filósofo significa aquele que procura 

obter a sabedoria… 

➾ [ Jostein Gaarder ] 

Perto do conhecimento está aquele que gosta de estudar ou exercitar seu pensamento em busca da lei do 

dever… 

➾ [ Confucius ] 

Quem encontra sem procurar é aquele que procura há muito tempo sem encontrar… 

➾ [ Gaston Bachelard ] 

A consciência foi dada ao homem para transformar a tragédia da vida numa comédia… 

➾ [ Demócrito ] 

Eu dedico a minha mente a contemplar o mundo e a estudar o mistério. Passei a minha vida entre um ponto 

de admiração e um ponto de interrogação… 

➾ [ Victor Hugo ] 

Tenha a serenidade para aceitar o que não pode mudar, coragem para mudar o que pode e, acima de tudo, 

sabedoria para saber a diferença… 

➾ [ Marc Levy ] 

Chamemos poesia à criação da imagem e do sonho… 

➾ [ Jules Renard ] 

Eu apago tudo e recomeço porque considero a criação como uma ardósia… 

➾ [ Pierre Dac ] 

Minha definição de uma obra de arte seria, se eu a formulasse: uma obra de arte é um canto da criação visto 

através de um temperamento… 

➾ [ Emile Zola ] 

O gosto pela criação é tão forte que os incapazes optam pelo comunismo que lhes garante uma criação muito 

coletiva… 

➾ [ Albert Camus ] 

O homem livre é aquele que se dedica ao conhecimento ou à criação artística sem se preocupar com lucro ou 

eficiência… 

➾ [ Marcel Schneider ] 

Cada beleza, cada coisa bem-sucedida, o homem faz tudo para estragá-la, mesmo quando é a sua criação… 

➾ [ Henry de Montherlant ] 

Em poucas palavras, defino a poesia das palavras como a criação rítmica da beleza. O seu único juiz é o gosto… 

➾ [ Edgar Allan Poe ] 

O poema da criação nunca pára; mas poucos ouvidos são capazes de captar… 

➾ [ Henry David Thoreau ] 

Não precisamos acreditar na felicidade fabulosa, apenas entender que sempre existe outra escolha além da 

morte… 

➾ [ Per Olov Enquist ] 
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A primeira condição para ser feliz é acreditar-se indispensável à felicidade do outro; faz com que a vida seja 

aceite… 

➾ [ Diane de Beausacq ] 

A salvação da humanidade reside em cada um de nós, não num sistema, crença ou dentro de um determinado 

limite. O inimigo não está fora, mas dentro… 

➾ [ William Golding ] 

O objeto de raciocínio tem menos valor do que a maneira de raciocinar. Não importa a opinião! O principal é 

acreditar… 

➾ [ Gustave Flaubert ] 

Cada um tira de sua crença um consolo para os contratempos e os males de sua vida… 

➾ [ Mika Toimi Waltari ] 

O valor prático de uma verdade é medido pelo grau de confiança que ela inspira… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Ao contrário da crença popular, há menos desordem na natureza do que na humanidade… 

➾ [ Edgar Morin ] 

É curioso como o dinheiro ajuda a sustentar a pobreza… 

➾ [ Alphonse Allais ] 

Quanto mais se tenta esconder algo, mais se atrai a curiosidade sobre o que deseja esconder… 

➾ [ Guillaume Musso ] 

Na vida, há momentos de felicidade que nenhum poema pode resumir… 

➾ [ Jean Tetreau ] 

É um perigo muito grande ver a sua autoestima depender da maneira como os outros o vêem ..… 

➾ [ André Bucher ] 

O que devemos procurar saber, é como viver a nossa vida para que ela seja a melhor possível… 

➾ [ Platão ] 

Sobreviver às adversidades é a melhor maneira de se provar… 

➾ [ Daniel Desbiens ] 

É confiar na vida, para se medir com o impossível… 

➾ [ Panait Istrati ] 

Ideias pré-concebidas são caminhos nos quais as pessoas se movem… 

➾ [ Frédéric Dard ] 

Não precisa de ciência ou filosofia para saber o que fazer, para ser honesto e bom, até mesmo sábio e 

virtuoso… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

Tem que ter desejado morrer para saber como é bom viver… 

➾ [ Alexandre Dumas ] 

O bom senso é saber o que fazer; a mente certa, sabendo o que pensar… 

➾ [ Joseph Joubert ] 

É bom ter aprendido da maneira mais difícil o que precisa saber… 

➾ [ Hermann Hesse ] 

É da natureza humana pensar com sabedoria e agir de maneira absurda… 

➾ [ Anatole France ] 

Há muito que se sabe, porém, que não basta adquirir a liberdade, mas muito mais importante tornar-se digno 

dessa liberdade… 

➾ [ Ivo Andric ] 

Claro que envelhecer é cansativo, mas é importante bem envelhecer, isto é, sem incomodar os jovens… 

➾ [ Pierre Desproges ] 
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O importante na vida é o amor. Com todos os perigos que isso acarreta… 

➾ [ Edgar Morin ] 

O importante não é ler rápido, mas ler cada livro na velocidade que ele merece… 

➾ [ Jacques Bonnet ] 

Ao serviço da verdade, é mais importante procurá-la do que encontrá-la… 

➾ [ André Siegfried ] 

O importante, o principal é saber o que observar… 

➾ [ Edgar Allan Poe ] 

O bem é mais interessante do que o mal porque é mais difícil… 

➾ [ Paul Claudel ] 

Agir espontaneamente é o que há de mais difícil no mundo e a única coisa que se pode fazer com verdadeira 

elegância… 

➾ [ David Herbert Lawrence ] 

É muito difícil discernir e julgar qual dos dois procedeu com mais segurança… 

➾ [ Jacques Amyot ] 

O riso é um excesso preferível à incerteza do silêncio. Ele choca sempre os seres muito inteligentes… 

➾ [ Dominique blondeau ] 

Não procure brilhar por gastos inadequados, como se não soubesse o que é adequado e belo. Não faça 

demasiada economia. Nada é melhor do que a medida certa a ser observada em todas as coisas… 

➾ [ Pitágoras ] 

Às vezes é melhor não saber o que se está dizendo, do que dizer o que não sabe… 

➾ [ Pierre Dac ] 

Muitas vezes é melhor ser muito ativo do que pensar muito intensamente… 

➾ [ Louis Bromfield ] 

É melhor ficar calado e ser considerado um tolo, do que abrir a boca e não deixar dúvidas sobre isso… 

➾ [ Groucho Marx ] 

Se um dia quiser comandar homens, deve aprender e aplicar a primeira lei do comando: busque a verdade, 

encontre-a e defenda-a… 

➾ [ Jacques Lamarche ] 

A ordem material é extremamente limitada, devemos buscar verdades na ordem moral… 

➾ [ Napoleão Bonaparte ] 

Tem que procurar suas raízes, mas também ver como a árvore cresceu… 

➾ [ Carl de Souza ] 

Para ser feliz, é preciso procurar momentos de ternura e ser um coração generoso… 

➾ [ Jean Gastaldi ] 

Para ser feliz, não deve procurar muito a felicidade. Tem que a apanhar quando ela passa, vivê-la plenamente 

e acima de tudo, não pensar que dura só um momento… 

➾ [ Paul Perreault ] 

Devemos dar sempre a palavra àqueles que estão privados dela… 

➾ [ Christine Ockrent ] 

Numa qualquer ideia, devemos procurar para quem vai e de quem vem; só então podemos compreender sua 

eficácia… 

➾ [ Bertolt Brecht ] 

A verdade é como a melhor jogada do xadrez: existe, mas tem que procurá-la… 

➾ [ Arturo Pérez-Reverte ] 
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O preconceito é uma verdade que afirmamos demais. Existem verdades por toda parte, mas não deve 

acreditar muito nelas, especialmente agarrar-se a elas… 

➾ [ Jules Renard ] 

Chegará o dia em que não haverá outros campos de batalha do que os mercados que vão abrindo para o 

comércio e as mentes abrindo para ideias… 

➾ [ Victor Hugo ] 

Há uma revolução geral que muda os gostos dos espíritos, assim como a fortuna do mundo… 

➾ [ François de La Rochefoucauld ] 

Apenas as pequenas mentes aprenderam alguma coisa, pensam que já sabem tudo, e há uma espécie de 

tolice que essa persuasão não os faça dizer e fazer… 

➾ [ Jean-Jacques Rousseau ] 

Existem mentes leves para não julgarem sobre as aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não 

o invisível… 

➾ [ Oscar Wilde ] 

Há momentos na vida em que uma decisão final é mais oportuna do que adiamentos… 

➾ [ François-Emmanuel Tirtiaux ] 

O mundo em breve será apenas um computador. É inútil não participarmos, estamos sempre fechados a tudo 

e não podemos mais sair disso… 

➾ [ Thomas Bernhard ] 

O dinheiro, tão concreto quando nos falta ou quando temos pouco, torna-se leve, quase gasoso, tão depressa 

se encontra em grande quantidade… 

➾ [ Roland Topor ] 

A atualidade é inimiga do criador de ficções; o real mata o imaginário… 

➾ [ François Mauriac ] 

Um dia, todo homem mostrará o que o poeta viu. Fim da imaginação… 

➾ [ Paul Éluard ] 

A volúpia dura apenas um instante: a virtude é imortal… 

➾ [ Periandro ] 

A amizade é mais imutável do que o amor porque não exige nada em troca… 

➾ [ Anne Bernard ] 

A pintura é o espelho imutável de tudo o que o Universo nos oferece de mais belo… 

➾ [ Philippe Labarthe ] 

Se fosse absolutamente necessário escolher, preferiria fazer uma coisa imoral do que cruel… 

➾ [ Anatole France ] 

Beleza é algo no olhar que expressa inteligência, e inteligência é algo no olhar que expressa beleza… 

➾ [ Bernard Werber ] 

O referendo consiste em responder sim ou não a perguntas muito complicadas para termos uma opinião 

pessoal… 

➾ [ Claude Schnerb ] 

As palavras e o tom mais simples costumam ter o significado mais correto… 

➾ [ Thomas d 'Ansembourg ] 

A alquimia da felicidade depende da dosagem justa dos esquecimentos… 

➾ [ Luis Sepulveda ] 

Só quando temos uma noção correta da arte é que também temos uma noção correta da natureza… 

➾ [ Thomas Bernhard ] 

Os laços de sangue têm uma força estranha, e nos infortúnios não há nada que valha o afeto de um pai… 

➾ [ Eurípides ] 
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A vida é um veneno quando ela não é mais é do que um instrumento para preencher a ambição, o orgulho, o 

ciúme… 

➾ [ Sándor Márai ] 

Um homem não é infeliz porque tem ambição, mas porque é devorado por ela… 

➾ [ Carlos de Secondat ] 

Só o presente faz o futuro do mundo… 

➾ [ Jean Vautrin ] 

Precisa estar em paz com o seu passado para poder visualizar o futuro… 

➾ [ Nicolas Tackian ] 

Lição para o futuro: nenhum império, mesmo que pareça eterno, pode durar infinitamente… 

➾ [ Jacques Attali ] 

Há sempre um momento na nossa infância em que a porta se abre e deixa o futuro entrar… 

➾ [ Graham Greene ] 

O futuro da humanidade permanece indeterminado, porque depende dela… 

➾ [ Henri Bergson ] 

Finalmente, o egoísmo dos outros é uma bênção, visto que nos permite de justificar o nosso… 

➾ [ Gregory Lacroix ] 

É impossível prever as consequências positivas ou negativas do avanço dos nossos conhecimentos… 

➾ [ Pierre Joliot ] 

O valor é a única virtude que não pode ser falsificada… 

➾ [ Stanislas Leszczynski ] 

Não se pode tornar altamente instruído se apenas ler o que gosta… 

➾ [ Joseph Joubert ] 

O nosso destino, quando queremos isolá-lo, parece-se com aquelas plantas que não podem ser arrancadas 

com todas as suas raízes… 

➾ [ François Mauriac ] 

A essência da criação é tornar o impossível não apenas real, mas necessário… 

➾ [ Michel Tournier ] 

É impossível imaginar uma grande civilização sem grande literatura… 

➾ [ Georges Duhamel ] 

A realidade é como a nossa sombra: é impossível separar-se dela… 

➾ [ Daniel Desbien ] 

A inteligência é a alavanca com a qual movemos o mundo… 

➾ [ Honoré de Balzac ] 

O acaso é, portanto, o mecanismo que se comporta como se ele tivesse uma intenção… 

➾ [ Henri Bergson ] 

A filosofia é uma prática discursiva que tem a vida como objeto, a razão como meio e a felicidade como meta. 

Isso é para pensar melhor, e viver melhor… 

➾ [ André Comte-Sponville ] 

A beleza aprecia-se e assume-se pelo julgamento dos olhos… 

➾ [ William Shakespeare ] 

Não existe uma interpretação definitiva e absoluta de uma obra. Existem apenas possibilidades infinitas de 

beleza… 

➾ [ Isaac Stern ] 

Às vezes, uma vitória sobre a feiura é mais fascinante do que a beleza genuína… 

➾ [ Truman Hood ] 
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Quanto mais formos acessíveis à beleza, mais rica é nossa capacidade de felicidade… 

➾ [ Pierre Aguétant ] 

Embora a beleza venha da geometria, é somente através do sentimento que é possível apreender suas formas 

delicadas… 

➾ [ Anatole France ] 

A beleza natural é uma coisa bela, a beleza artística é uma bela representação de uma coisa… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

A beleza não faz o amor, é o amor que faz a beleza… 

➾ [ Léon Tolstoï Nós tendemos sempre a valorizar o que vem de longe, sem nunca reconhecer toda a beleza 

que nos rodeia… 

➾ [ Paulo Coelho ] 

Os privilégios da beleza são imensos. Eles até agem sobre aqueles que não percebem… 

➾ [ Jean Cocteau ] 

A verdadeira inteligência não conhece admiração, ela toma conhecimento, ela respeita, ela estima, é tudo… 

➾ [ Thomas Bernhard ] 

Algumas verdades às vezes exigem que se permaneça no caminho certo, mas os caminhos do conhecimento 

científico são tão tortuosos e complexos quanto a mente humana… 

➾ [ Stephen Jay Gould ] 

É a ignorância, e não o conhecimento, que coloca as pessoas umas contra as outras… 

➾ [ Kofi Annan ] 

A consciência nos avisa como amigo antes de nos punir como juiz… 

➾ [ Stanislas Leszczynski ] 

Nenhuma falta é esquecida enquanto a consciência se lembrar dela… 

➾ [ Stefan Zweig ] 

O silêncio é o resultado supremo da linguagem e da consciência… 

➾ [ J. M. G. Le Clézio ] 

A intensidade de uma emoção não é função de seu objeto, mas da consciência que se tem dele… 

➾ [ Jean-René Huguenin ] 

A consciência é o melhor livro do mundo que temos; é aquele que devemos consultar com mais frequência… 

➾ [ Blaise Pascal ] 

Quem tem fé na pedagogia só pode ser otimista… 

➾ [ Laszlo Nemeth ] 

A crítica deveria ser, na literatura, uma espécie de pedagogia do entusiasmo… 

➾ [ Louis Aragon ] 

Ser feliz é também perceber a vida como uma dádiva; compreender sua fragilidade e, portanto, vivê-la com 

atenção e consciência… 

➾ [ Jean Gastaldi ] 

Para saber o valor da generosidade, foi necessário sofrer com a fria indiferença dos outros… 

➾ [ Eugene Cloutier ] 

A compaixão é o sorriso da generosidade… 

➾ [ Jean Gastaldi ] 

O homem modesto tem tudo a ganhar e o orgulhoso tem tudo a perder: pois a modéstia sempre tem a ver 

com a generosidade e o orgulho com a inveja… 

➾ [ Antoine Rivaroli ] 

A virtude é o triunfo da generosidade sobre o interesse… 

➾ [ Pierre-Marc-Gaston ] 
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As almas não são conquistadas pelas armas, mas pelo amor e pela generosidade… 

➾ [ Baruch Spinoza ] 

Se fôssemos construir a casa da felicidade, a sala maior seria a sala de espera… 

➾ [ Jules Renard ] 

A modéstia é uma virtude que geralmente só é encontrada em quem tem sacrifícios reais a fazer por ela… 

➾ [ Jean-Benjamin de Laborde ] 

A modéstia está para a beleza, o que o perfume está para as flores… 

➾ [ Pigault-Lebrun ] 

O falso pudor consiste em colocar-se na mesma categoria dos outros para melhor mostrar que os ultrapassa… 

➾ [ Jules Renard ] 

A simplicidade tem mais a ver com caráter; a modéstia, à reflexão… 

➾ [ Jean le Rond d'Alembert ] 

Na minha opinião, uma religião nunca deveria fazer política, mas permanecer simplesmente num papel 

consultivo… 

➾ [ Paulo Silva ] 

O pensamento depende menos da natureza das ideias do que da forma singular como cada um as apreende, 

as transporta e as expressa… 

➾ [ Georges Picard ] 

Podemos lutar contra os homens, não contra a natureza… 

➾ [ Pierre Bordage ] 

É triste pensar que a natureza fala e o homem não escuta… 

➾ [ Victor Hugo ] 

A natureza é um livro para analfabetos… 

➾ [ Eric Vuillard ] 

Tantas vezes que já senti a natureza pedindo-me um gesto, e eu não soube qual dar-lhe… 

➾ [ André Gide ] 

A filosofia é apenas sabedoria humana, e não se pode razoavelmente exigir dela mais perfeição do que a 

nossa natureza implica… 

➾ [ Goswin Joseph Augustin ] 

A natureza parecia ter sabiamente provado que a estupidez dos homens eram passageiras, e os livros os 

imortalizavam… 

➾ [ Carlos de Secondat ] 

O homem não nasceu para resolver o problema do mundo, mas para descobrir a natureza do problema… 

➾ [ Arturo Pérez-Reverte ] 

O homem mais inofensivo não pode ficar em paz, se o seu mau vizinho não gosta disso… 

➾ [ Friedrich von Schiller ] 

Acredito firmemente que a ciência e a paz triunfarão sobre a ignorância e a guerra… 

➾ [ Louis Pasteur ] 

Melhor ser analfabeto, mas feliz e viver uma vida plena, do que ser instruído, bem colocado na sociedade, 

mas triste, preocupado, ansioso… 

➾ [ Julie Bonnie ] 

Veja se o que promete é certo e possível, pois a promessa é uma dívida… 

➾ [ Confucius ] 

A flor só tem valor para mim como uma promessa de fruta… 

➾ [ André Gide ] 

A discórdia é o maior mal da humanidade e a tolerância é o seu único remédio… 

➾ [ Voltaire ] 
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Dê à sua mente o hábito da dúvida e ao seu coração o da tolerância… 

➾ [ Georg Christoph Lichtenberg ] 

Quanto mais o campo de pensamento se alarga, mais aumenta a paciência e a tolerância… 

➾ [ Ostad Elahi ] 

Os filósofos observaram que os hábitos da juventude voltam com força na velhice do homem… 

➾ [ Honoré de Balzac ] 

As maiores ideias são as mais simples… 

➾ [ William Golding ] 

Devemos meditar nas causas que a felicidade pode produzir, pois, quando é nossa, temos tudo e, quando não 

temos, fazemos de tudo para tê-la… 

➾ [ Epicuro ] 

O que há de bom na esperança é que ela nos promete o melhor para amanhã… 

➾ [ Eve Belisle ] 

Contente-se com o que tem e faça o melhor uso possível… 

➾ [ Robert Baden-Powell ] 

O passado está condenado a influenciar o presente e a traçar uma via para o futuro… 

➾ [ Patricia Wentworth ] 

A paixão explica muitas coisas, mas não justifica nada… 

➾ [ Louise Ackermann ] 

É próprio do homem enganar-se; apenas o insensato persiste no seu erro… 

➾ [ Cícero ] 

O paradoxo é para o pensamento o que a perspetiva é para o desenho: dá-lhe relevo e profundidade… 

➾ [ Charles Regismanset ] 

A impertinência é o meio geralmente empregado, pela mediocridade que luta para se exibir… 

➾ [ Louis-Philippe Robidoux ] 

A comprimento do caminho, quando a estrada é boa, importa pouco para quem tem boas pernas… 

➾ [ Pierre-Jules Hetzel ] 

Não importa o que lhe digam, palavras e ideias podem mudar o mundo… 

➾ [ Peter Weir ] 

Deve presumir que o que tem a dizer é interessante porque, se não o for, não importa o quão longo ou 

conciso seja… 

➾ [ Eugène Delacroix ] 

A amizade nunca é mais viva ou mais brilhante do que com a má sorte… 

➾ [ Louis-Silvestre de Sacy ] 

Os sonhos são poemas escritos pelo subconsciente… 

➾ [ Stephen King ] 

Que o teu corpo seja amigo do trabalho e a tua alma amiga da sabedoria, para que um cumpra as tuas 

resoluções e o outro saiba antever o que te é útil e benéfico… 

➾ [ Isócrates ] 

A previsão consiste em projetar no futuro o que vimos no passado… 

➾ [ Henri Bergson ] 

É com a criação do homem que o princípio do começo veio ao mundo, o que obviamente é apenas uma forma 

de dizer que o princípio da liberdade foi criado ao mesmo tempo que o homem, mas não antes… 

➾ [ Hannah Arendt ] 

Não há sociedade possível sem um princípio de autoridade, assim como não há rio sem margens para 

contê-lo… 

➾ [ Gustave Le Bom ] 



- 18 - 

O céu é o princípio dos vossos movimentos, não estou dizendo de todos; mas, eu diria, uma luz é dada a para 

discernir o certo do errado, e também um livre arbítrio… 

➾ [ Dante  A autonomia da vontade é o único princípio de todas as leis morais e dos deveres que são 

conformes… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

É na minha razão, não no meu coração, que se encontra o princípio da minha invencível esperança… 

➾ [ Georges Bernanos ] 

Seria melhor ter uma total ignorância do que um conhecimento privado de seu princípio fundamental… 

➾ [ Gaston Bachelard ] 

Tenho por princípio de ouvir apenas uma voz dentro de mim, a da razão, que, examinada, parece-me a 

melhor… 

➾ [ Platão ] 

Amor por princípio, ordem por base, e progresso por meta… 

➾ [ Auguste Comte ] 

Ler, provavelmente também é uma forma de estar presente na cena… 

➾ [ José saramago ] 

A consciência é provavelmente esse lugar íntimo onde cada ser humano pode livremente avaliar a sua 

responsabilidade em relação à vida… 

➾ [ Pierre Rabhi ] 

Eu compreendo instintivamente que sem beleza, a vida provavelmente não vale a pena ser vivida… 

➾ [ François Cheng ] 

Todas as riquezas do mundo, mesmo nas mãos de um homem totalmente comprometido com a ideia do 

progresso, jamais permitirão o mais pequeno desenvolvimento moral da humanidade… 

➾ [ Albert Einstein ] 

A alma do artista é um todo complexo no qual os dons do poeta, do pintor e do músico se misturam em 

proporções infinitamente variáveis… 

➾ [ Albert Schweitzer ] 

Nunca deve descansar sobre os louros: não é um assento muito sólido… 

➾ [ Louis Dumur ] 

Os boatos são como os ratos, é impossível livrar-se deles… 

➾ [ Andrew Coburn ] 

O prazer pode apoiar-se na ilusão, mas a felicidade é baseada na realidade… 

➾ [ Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort ] 

A verdadeira felicidade consiste apenas em satisfazer todas as suas paixões… 

➾ [ Charles Fourier ] 

Não é a ciência que é perigosa, mas a maneira como as pessoas a usam… 

➾ [ Yves Michaud ] 

O amor é a fonte de luminosidade que dá à vida sua melhor luz… 

➾ [ Ariane Angeloglou ] 

Toda a grandeza deste mundo não vale um bom amigo… 

➾ [ Voltaire ] 

O poeta é muito mais um evocador de sentimentos e imagens do que um arranjador de rimas e palavras… 

➾ [ Louise Ackermann ] 

Que o teu corpo seja amigo do trabalho e a tua alma amiga da sabedoria, para que um cumpra as tuas 

resoluções e o outro saiba antever o que te é útil e benéfico… 

➾ [ Isócrates ] 

 



- 19 - 

A forma mais comum de se consolar da própria ignorância, é de acreditar que é inútil tudo o que não se 

sabe… 

➾ [ Stanislas Leszczynski ] 

A história não é útil porque nela lemos o passado, mas sim porque nela lemos o futuro… 

➾ [ Jean-Baptiste Say ] 

Aquele que combina o útil com o agradável recebe todos os votos… 

➾ [ Horace ] 

Só se sabe o valor real das coisas, quando se corre o risco de perdê-las… 

➾ [ Valentin Musso ] 

O valor da vida só é percebido quando ela é ameaçada… 

➾ [ Laurent Gounelle ] 

Não é a inteligência que faz valer o homem, é a maneira como ele a usa… 

➾ [ Gilles Legardinier ] 

As previsões são difíceis, sobretudo quando concernem o futuro… 

➾ [ Pierre Dac ] 
 


