
 

 

PENSAMENTOS...  

Fonte: www.eremitha.vilabol.uol.com.br  

 

"Somos livres para escolher, mas prisioneiros das conseqüências"  

.:.  

 "O homem de sete instrumentos, não toca bem nenhum"  

.:.  

"Plante um pensamento, colha uma ação  

Plante uma ação, colha um hábito  

Plante um hábito, colha um caráter  

Plante um caráter, colha um destino."  

   

.:.  

"Credibilidade não se constrói com 100% de acertos, mas com 
100% de correções."  

.:.  

"Dar um passo separado da multidão pode ser um peso, mas as 
vezes é necessário." 

(Shale Paul in, the Warrior Within)  

.:. 

"Nascer, morrer, renascer e progredir, sem cessar, tal é a lei"  (Allan 
Kardec) 

.:. 



"Imaginação é mais importante do que conhecimento" (Albert 
Einstein) 

.:. 

"Nós somos parte de todos e de tudo" 

.:. 

"Se você quer vencer, vença a si mesmo" 

.:. 

"O importante não é quantos anos você vive, e sim, como você vive 
os seus anos" 

.:. 

"Existem mais coisas entre o céu e a Terra do que pode imaginar a 
nossa vã filosofia" 

.:. 

"A mesma força que move o cosmos encontra-se adormecida no 
feto à espera do conhecimento que o fará se expandir" 

.:. 

"O que deve ser alto é o valor de suas idéias, e não o tom de sua 
voz" 

.:. 

"Todas as novas verdades começam com heresias e superstições. 
Nós tememos o desconhecido e por isso o reduzimos aos termos 
que nos são mais familiares, seja um conto folclórico, uma doença 

ou uma conspiração" (Arquivo X) 

.:. 

"Alguns perdem a fé porque o céu mostra tão pouco. Mas quantos 
perdem a fé porque o céu mostra demais?" (filme: "Anjos rebeldes") 

.:. 



"Deve ser tudo uma questão de fé. E se a fé é uma opção, pode ser 
perdida para um homem, um anjo ou o próprio diabo. E se fé é 

nunca entender totalmente o plano de Deus, talvez ter alma seja 
entender apenas a nossa parte nele e, talvez, no fundo, seja a 

essência de ser humano." (filme: "Anjos rebeldes") 

.:. 

"O fim último da verdadeira música é a expressão da essência das 
coisas. Penetrar profundamente a essência íntima das coisas, até 

extrair-lhes um raio de luz, isto é, penetrar, em seu íntimo 
significado, as paixões do coração humano e as maravilhas da 

natureza." (Richard Wagner) 

.:. 

"Quando em sua vida nada restar, não cruze os braços, pois o 
maior homem do mundo morreu de braços abertos" 

.:. 

"Você nunca está só ou desamparado. A força que guia as estrelas 
também guia você" 

.:. 

"A água límpida da fonte não exige pureza naqueles que a procura" 
(OCAJ) 

.:. 

"O homem mais pobre não é o homem sem dinheiro: é o homem 
sem sonhos" (Max Forman) 

.:. 

"É possível para um homem contar as gotas no oceano, mas é 
impossível para ele imaginar a quantidade de leite mamado nas 

vidas passadas." (Budha) 

.:. 

"Podemos nos tornar milionários de bens materiais, mas se o nosso 
espírito não enriqueceu, continuamos pobres e infelizes" (OCAJ) 



.:. 

"A esperança é própria dos poetas, das crianças e dos loucos" 

.:. 

"Sou uma flor que desfolhou na Terra, mas o Pai deu-me perfume 
para que eu fosse eterno" (OCAJ) 

.:. 

"Nunca procures aparecer. Lembra que os que se encontram em 
evidência estão sendo analisados. Será que estás em condição de 

só ofereceres bons exemplos?" (OCAJ) 

.:. 

"A roupa nada representa para Deus. Ele nos conhece a fundo" 

.:. 

"Um dia fiquei enfurecido porque alguém me ofendeu. Mais tarde, 
meditando, compreendi o quanto ainda precisava das ofensas para 

testar minha paciência e minha humildade." 

.:. 

A crise surge quando você se acomodar. Você existe para crescer, 
evoluir e progredir" 

.:. 

"Hoje te vi chorando e procurei te consolar, mas para isso foi 
preciso te mostrar o quanto precisarás verter lágrimas para dares 

valor ao consolo que vem de Deus"  

.:. 

"É belo ajudar quando solicitado. É mais belo, porém, ajudar sem 
ser solicitado, por haver apenas compreendido" 

.:. 

"Se a palavra que você está prestes a dizer não é tão bela quanto o 
silêncio, não a diga" 



.:. 

"Devemos ter: olhos no céu, a alma na luz e o coração na 
esperança" 

.:. 

"Se você invariavelmente faz o melhor que pode, o pior não 
acontecerá" 

.:. 

"Acreditar em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso" 

.:. 

"O melhor exercício para o coração é abaixar para erguer outro 
coração" 

.:. 

"Procuro ser breve e torno-me obscuro" 

.:. 

"Nunca silencie sua alma" 

.:. 

"A covardia é uma chaga pútrida e fétida, que pode se alastrar 
como o câncer e corroer um valor: a honra" 

.:. 

"Pode-se calar a boca de um sábio, mas nunca silenciar sua alma" 

.:. 

"O verdadeiro amigo é aquele que vem quando o resto do mundo 
está indo embora" 

.:. 

"Uma pessoa amiga ouve a canção do meu coração e a canta para 
mim quando o meu coração falha" 



.:. 

"Uma pessoa amiga é aquela que nos dá o espaço e a liberdade de 
ser" 

.:. 

"Só porque ninguém está ouvindo, não significa que não deva ser 
dito" 

.:. 

"Amigo não é aquele que agrada com mentiras, e sim aquele que 
fere com verdades" 

.:. 

"A amizade é sublime: nela resplandece a força da humanidade" 

.:. 

"Sempre tente amar quem você nunca amou" 

.:. 

"Tudo é relativo, nada é eterno" (Thiago C.N., Alfredo G.H.C.) 

.:. 

"As criaturas não são nada mais do que um simples átomo no 
universo" (Gandhi) 

.:. 

"Sempre devemos ter a visão de uma realidade prática" 

.:. 

"Dizem que cada átomo do seu corpo, um dia, foi uma estrela" 
(filme: Gattaca) 

.:. 

"O homem é escravo do que revela à humanidade" 

.:. 



"Quando o vício chega ao limite, apenas o limite da virtude é capaz 
de transformá-lo" 

.:. 

"A placidez do lago nunca vai entender a rigidez do rio" 

.:. 

"Só com o tempo as pedras rolam e perdem o limo" 

.:. 

"É na hora da tormenta que se conhece um amigo" 

.:. 

"Sem vontade no espírito de luta, não há vencedor" 

.:. 

"Se quiser melhorar o mundo, olhe para você e mude" 

.:. 

"Se conhecer é se dominar, e se dominar é triunfar" 

.:. 

"O homem que sabe faz transparecer" 

.:. 

"A solidariedade está de mãos dadas com a coragem" 

.:. 

"Os punhos são as retóricas do ignorante" 

.:. 

"Quanto menos compenetrado, mais distante do que procura" 

.:. 

"A vitória da cabeço sobre o corpo, do homem sobre o animal" 



.:. 

"Quanto maior o peso, os ramos das árvores sedem mas não 
quebram" 

.:. 

"A ironia é a primeira porta para a estrada da solidão" 

.:. 

"O tempo e os patos só mudam as penas" 

.:. 

"Todos vêem o que aparentas, poucos se dão conta do que tu és" 

.:. 

"O coração e a razão andam por portas diferentes" 

.:. 

"Da discussão nasce a luz" 

.:. 

"Um dia que será noite aos seus olhos, deixarás móveis cheios, e 
armários abarrotados, para realizar a grande travessia. No entanto, 

não estarás de todo nas trevas, porque as migalhas de luz que 
tiveres distribuído durante a sua vida, estarão a iluminar o seu 

caminho pela eternidade." 

.:. 

"Na ilusão da vida, sobrevive o homem, lastimando-se por não 
querer compreender a realidade" (Thiago C.N.) 

.:. 

"Quem não é decidido é influenciado" (Renan C.) 

.:. 

"Toda unanimidade é burra" (Nelson Rodrigues) 



.:. 

"Eu me exponho porque preciso de todos" (Carlos Drummond de 
Andrade) 

.:. 

"O silêncio revigora a alma" (Thiago C.N.) 

.:. 

"Para bom entendedor, meia palavra basta" 

.:. 

"A maior arma contra o medo é o conhecimento" (Thiago C.N.) 

.:. 

"O meu maior aliado e o meu maior vilão é o tempo" (Thiago C.N.) 

.:. 

"Os pioneiros são sempre cobaias não conscientes" (Renan C.) 

.:. 

"A verdadeira praticidade das coisas, não se aprende, se 
conquista." (Renan C.) 

.:. 

"Existe coisa mais simples do que pensar duas vezes antes de 
agir?" (Renan C.) 

.:. 

"Nem tudo que existe pode ser conhecido por nós" (Renan C.) 

.:. 

"O ideal é a materialização do perfeito" (Renan C.) 

.:. 

"Quanto mais ignorante, mais fanático" (Isabel) 



.:. 

"AMOR: uma palavra de quatro letras que não pode ser 
representada nem por um milhão" (Renan C.) 

.:. 

"Psicologia: Uma ciência que torna o homem capaz de transformar 
um sofá em divã!!!!" (Renan C.) 

.:. 

"Nós somos estranhos em um universo coletivo" 

.:. 

"Não perca as suas forças lutando contra a corrente" 

.:. 

"A matéria e seus valores são efêmeros" 

.:. 

"Na vida, nada é verdadeiro, tudo é passageiro" 

.:. 

"Afirmar ou negar um ato insensato e impensado é somente 
expressar o medo e a angústia de um coração inconsolado" (Thiago 

C.N.) 

.:. 

"O bom senso nada mais é senão um depósito de preconceitos 
colocados no espírito antes dos dezoito anos de idade" (Albert 

Einstein) 

.:. 

"Criatividade: é a ciência de resolver problemas" 

.:. 



"Os anos futuros pareciam perda de tempo. E os que passaram 
também" 

.:. 

"Crianças e loucos dizem a verdade" 

.:. 

"Todas as palavras são pinos para nelas se pendurar idéias" 

.:. 

"Somos o que pensamos" 

.:. 

"Julga-se um homem tanto pelos seus inimigos quanto por seus 
amigos" 

.:. 

"Todas as falhas humanos provém da impaciência" 

.:. 

"O que importa na vida não é tanto o triunfo, mas o combate. O 
essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem" 

.:. 

"Preconceitos são o bom senso dos poucos inteligentes" 

.:. 

"Livros são navios que percorrem os vastos mares do tempo" 

.:. 

"Cada vez que um homem morre, é como se uma biblioteca inteira 
estivesse sendo queimada" 

.:. 

"Para que tanta afobação? O futuro sempre chega a uma 
velocidade constante de 60 minutos por hora" (Albert Einstein) 



.:. 

"Deus não liga para bons sentimentos, mas para escolhas" (C. S. 
Lewis, 1898-1963, inglês, estudioso de literatura)  

.:.  

"Quando todos pensam igual é que ninguém está pensando" 
(Walter Lippman, 1889-1974, jornalista americano)  

.:.  

"Nossas realizações nos determinam, assim como nós 
determinamos nossas ações" (George Eliot, 1819-1880, escritora 

inglesa)  

.:.  

"Quem demora mais a fazer uma promessa, provavelmente se aterá 
a ela" (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778, filósofo francês 

nascido na Suíça) 

.:.  

"A ciência é o que sabemos. A filosofia, o que não sabemos" (Do 
livro: O melhor de Bertrand Russell) 

.:.  

.:. "Quem muito fala  pouco pensa" (Carlo Dorsi, 1849-1910, escritor 
italiano) 

 

"Gotas de chuva gostam de se aliar em tempestades" (Johan 
Wolfgang von Goethe, 1749-1832, poeta alemão) 

.:.  

"Vinho ingerido pelos bêbados, neles se vinga" (Leonardo da Vinci, 
1452-1519) 

.:.  



"Retroceder, nem para tomar impulso" (Lema anarquista na Guerra 
Civil Espanhola) 

.:.  

"O dinheiro não muda o homem. Desmascara-o" (Henry Ford, 1863-
1947, industrial americano) 

.:.  

"Uma escada se sobe degrau por degrau, começando pelo 
primeiro" (Sérgio Lins Gouveia) 

.:.  

"O poder fazer o mal não é triunfo, pois só na justiça há vitórias" 
(Camões) 

.:.  

"Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo 
em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes." (Fernando 

Pessoa) 

.:.  

"Ser sempre verdadeiro, sincero e lógico" (Dos mandamentos do 
advogado) 

.:.  

"Sou grato aos chineses, nossos inimigos. Só do inimigo se pode 
aprender compaixão" (Dalai Lama) 

.:.  

"Não quero repetir o óbvio, mas na verdade, a vida começa na 
fecundação" (Jérôme Lejeune - geneticista) 

.:.  

"O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença" (Érico 
Veríssimo) 

.:.  



"Saúda aquela criança que passa, será talvez um  homem: saúda-a 
duas vezes, será talvez um grande homem" (Confúcio) 

.:.  

"O bem que praticares em algum lugar, é teu advogado em toda 
parte" (Chico Xavier) 

.:.  

"A permanência é uma ilusão. Somente a mudança é real. É 
impossível pisar duas vezes no mesmo rio" (Heráclito) 

.:.  

"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena" (Fernando 
Pessoa) 

.:.  

"É verdade que a programação cármica leva em conta os acidentes 
prováveis, mas a margem de liberdade é indispensável na 

experiência reencarnatória, e que acima dos objetivos de resgate 
existe o interesse básico de aprendizado e desenvolvimento das 

potencialidades" (Herculano Pires) 

.:.  

"Vaidade das vaidades, tudo é vaidade" (Eclesiastes) 

.:.  

"O que pensamos é menos do que sabemos. O que sabemos é 
menos do que amamos. O que amamos é menos do que existe. E, 
até esse ponto, somos muito menos do que somos." (R. D. Laing) 

.:.  

"Gosto que haja dificuldades em minha vida. Pois quero e espero 
superá-las. Sem obstáculos, não haveria nem esforço, nem luta. E a 

vida seria insípida." (Khalil Gibran) 

.:.  



"Os mortos são apenas invisíveis, mas não ausentes" (Leonardo 
Boff) 

.:.  

"Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida 
nunca nos livraremos" (Chico Xavier) 

.:.  

"Se a ética não governar a razão, a razão desprezará a ética" (José 
Saramago) 

.:.  

"A condição moral na terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos 
acertos e desacertos. Todos possuímos sombra e luz" (Emmanuel) 

.:.  

"Vigiai e orai para que não entreis em tentação" (Jesus- Mateus, 
26:41) 

.:.  

"É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito." (Albert 
Einstein) 

.:.  

“Pode-se enganar a muitos por algum tempo; 
 Pode-se mesmo enganar alguns por muito tempo;  
Mas não se pode enganar a todos todo o tempo...” 

                                 A. Lincoln 

... 

“Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras; 

Vigie suas palavras, pois elas se transformarão em atos; 

Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos; 

Vigie seus hábitos, pois eles formarão seu caráter; 



Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino.” 

(Teócrito – 310-250 AC) 

... 

“Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso 
jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se 

escondem, pisam as flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. 
Até que, um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a lua e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da 

garganta. E, porque não dissemos nada, já não podemos dizer 
nada” (Vladimir C. Maiakovski – 1893-1930 – Poeta Russo). 

 

 


