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D
Dádiva
Tua dádiva é mais bela, / Conforme razão concisa, / Se te colocar com ela/ No lugar
de quem precisa.
Não desprezes as dádivas de hoje pelas promessas de amanhã. Provérbio
Certamente, quem é digno de receber Seus dias e Suas noites, é digno de receber de
vós tudo o mais.Khalil Gibran, l883-l931, ensaísta, poeta e filósofo libanês.
Dança
A expressão mais viva de um povo reside na dança e na música. Os corpos nunca
mentem. Agnes De Mille
Dar
Um presente presta melhor serviço ao amor, que a loquacidade. C.Marot
Entrega a Deus o que tens, / Nada se leva do mundo./ A não ser aqueles bens/
Guardados no amor profundo.
Quem dá e torna a tomar corcunda há de ficar. Adágio popular.
A mulher que aceita presentes de um homem contrai uma dívida que se arrisca a
pagar com o corpo. Mme. De L'Espinasse
O modo de dar vale muito mais que o que se dá. Provérbio russo.
Quem dá o que tem, a pedir vem. Provérbio
Dá dobrado quem dá prontamente. Provérbio romano.
Dá sempre. Quem dá recebe/ As grandes luzes do Bem. / Deus nos deu tudo na vida; /
se puderes dá também.
Nasce-se, crente que foi tudo dado.Morre-se, descobrindo que tudo foi emprestado.
P.C. Vasconcelos Jr.
Melhor dar aos maus que pedir aos bons. Provérbio
Mais caro é o dado que o comprado. Ditado mineiro.
Dardos
Dois dardos arremessamos/ lacerando o coração:/ – o insulto que sai da boca/e a
pedra que sai da mão.Casimiro Cunha.
Débito
Débito cardíaco ou Gasto cardíaco é o volume de sangue sendo bombeado
pelo coração em um minuto. É igual à freqüência cardíaca multiplicada pelo volume
sistólico.
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Portanto, se o coração está batendo 70 vezes por minuto e a cada batimento 70
mililitros de sangue são ejetados, o débito cardíaco é de 4900 ml/minuto. Este valor é
típico para um adulto médio em repouso, embora o débito cardíaco possa atingir 30
litros/minuto durante exercícios extremos.
Quando o débito cardíaco aumenta em um indivíduo saudável, mas não treinado, a
maior parte do aumento pode ser atribuída à elevação da freqüência cardíaca.
Mudanças de postura, aumento da atividade do sistema nervoso simpático e
diminuição de atividade do sistema nervoso parassimpático também podem aumentar
o débito cardíaco. A freqüência cardíaca pode variar por um fator de
aproximadamente 3, entre 60 e 180 batimentos por minuto, enquanto que o volume
sistólico pode variar entre 70 e 120 ml, um fator de apenas 1,5.
Decisão
A decisão final de uma mulher não é obrigatoriamente a mesma que ela toma mais
tarde.
Quem decide pode errar. Quem não decide já errou.Herbert von Karajan
Dedicação
A dedicação dá aos nossos sonhos as asas para se erguerem e a força para voarem.
George Herbert, l593-l633, poeta e clérigo inglês.
Defeitos
A demasiada atenção que se dedica a observar os defeitos de outrem, faz com que se
morra sem ter tido tempo para conhecer os próprios. La Bruyère
Vivemos com nossos defeitos como com nossos odores corporais. Não nos
percebemos e eles não nos incomodam à exceção daqueles que estão conosco. Ana
Lambert. Escritora Francesa.
Cem vezes por dia enganamos os nossos próprios defeitos, censurando-os nos outros.
Montaigne
Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso: Nunca se sabe qual é o defeito que
sustenta nosso edifício inteiro.Clarice Lispector.Vl2/94.
Certos defeitos na mulher são laços:/ Ligam, apertam, prendem mais ainda. Augusto
Gil
O maior defeito da mulher é o homem. Julio Dantas
Se não tivéssemos defeitos não teríamos tanto prazer em observar os defeitos
alheios. La Rochefoucauld
Divertir-se com enunciar os defeitos dos outros é prova de que não se preocupa com
os seus próprios. S. Francisco de Sales
Quando alguém nega seus defeitos ao ser repreendido por eles, só pode aumentá-los.
La Rochefoucauld
Não lamente os defeitos que tem, pratique as virtudes que não tem. Não fale mal do
escuro, acenda um fósforo. P.C.Vasconcelos Jr.
É próprio da estultícia observar os defeitos dos outros, e esquecer os próprios. Cícero
Ninguém nasce sem defeitos, ótimo é quem menos tem. Horácio
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Quando queres conhecer os pontos fracos de um homem, observe quais são os
defeitos que ele nota nos outros com mais presteza. August Hare
O defeito não vem das coisas, mas sim das pessoas; assim, é indiferente que um
espírito malévolo se mantenha entre riquezas ou na pobreza, posto que seu mal se
ache ligado à sua pessoa. Sêneca
Ocupados em descobrir os defeitos alheios, esquecemo-nos de investigar os próprios.
Marquês de Maricá
Defesa
Toda vida é uma defesa de tese, diante de numerosa banca examinadora.
P.C.Vasconcelos Jr.
A defesa de u'a má causa é sempre pior do que a própria causa. B.Gracian
Nenhuma defesa como a verdade. Nenhuma arma como o afeto. Nenhum escudo
como o a Fé. P.C.Vasconcelos Jr.
Defesa civil no Rio não é contra a chuva, é contra os podres poderes. Arnaldo Jabor,
l940-, cineasta e cronista carioca.
Definição
Não há nada que melhor defina uma pessoa do que aquilo que ela faz quando tem
toda a liberdade de escolha. William M. Bulger, filósofo e político americano
Definir, de alguma forma, é limitar, restringir. Mesmo quando as definições são
elásticas, reduzem o pensamento e o enclausuram em palavras, retendo as largas
possibilidades que necessitam ser penetradas. J. de Ângelis
Degradação
A pobreza não produz infelicidade, produz degradação. George B. Shaw
Sem Deus, na mente e em seu coração,/ o Ser – dói-me dizê-lo –se degrada:/ torna-se
um lixo poluindo a estrada!...José Olyntho
Degraus
Se pretendes alcançar/ Os sóis da Excelsa Alegria, / Aprende a galgar amando/ Os
degraus de cada dia. Casimiro Cunha
Deitar
Quem se deita sem ceia, toda noite rabeia. Ditado português
Delação
O delator ofende a quem denuncia, a quem o ouve e a si mesmo, porque se torna
indigno aos seus próprios olhos. São Basílio
Delicadeza
A verdadeira delicadeza é sincera, despretensiosa, natural, liberta da sobranceria e
parte do sentimento íntimo de liberdade natural; é a virtude de uma alma simples,
nobre e bem nascida. D'Alembert
Para uma mulher ser amada é preciso ser amável. Ovídio
Assim como a navalha se afia melhor com azeite, a espirituosidade se exerce melhor
com a cortesia. Sem estarem cuidadosamente afiadas, ambas machucam. Edward
Young, l683-l765, poeta inglês
Delicadeza – É esta qualidade de coração que deixa de ver o caminho interrompido e
chama a atenção para as flores que embelezam o prado além do caminho.H.C. Risner.
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A delicadeza é para o espírito o que a formosura é para o rosto. Voltaire
A afabilidade não se aprende: é uma expressão natural do coração, que se reveste
com todas as formas da graça. De Caylus
Se a finura não inspira sempre bondade, equidade, complacência e gratidão, dá pelo
menos suas aparências e faz que o homem pareça no exterior como deveria ser
interiormente. La Bruyère
As mulheres são capazes de fazer tudo o que nós fazemos, só com a diferença de que
são muito mais amáveis.Voltaire
A capacidade de bocejar sem abrir a boca. J.G.Pollard
A amabilidade não se aprende; é uma expressão natural do coração, que se reveste
com todas as formas da graça. De Caylus
Até os animais se rendem às delicadezas. P.C.Vasconcelos Jr.
Delinqüente
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
O castigo acompanha o delinqüente, e ainda que ronceiro, o alcança. Marquês de
Maricá
Delinqüente Infantil
Pequeno que é um grande problema.
Delito
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
Não há delito maior que a audácia de se destacar. Winston Churchill
Demagogia
O segredo do demagogo é fingir ser tão estúpido quanto sua platéia, para que ela
pense ser tão inteligente quanto ele. Karl Kraus.
Democracia
A democracia e a ciência são efetivamente, os dois insubstituíveis suportes sobre os
quais nossa civilização descansa. Jose Henrique Rodó
Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim.
Millôr Fernandes
É o último refugio da moralidade e da justiça.
Há também nas democracias um trono: a anarquia o ocupa freqüentes vezes. Marquês
de Maricá
A democracia é como a tesoura do jardineiro, que decota para igualar. A
mediocridade é o seu elemento. Marquês de Maricá
A democracia dá a cada um o direito de ser seu próprio opressor. J.R. Lowell
Em toda forma de governo o verdadeiro legislador é o povo. Burke
Nada mais estúpido do que a democracia. O povo pensa que lhe dão o direito de
julgar, quando o fazem apenas o derrubador dos superiores. Com Péricles, com
Alcebíades, com César ou com os estadistas sul-americanos, o povo quando realiza a
prova da sua hegemonia é vítima apenas de um conto do vigário: o dos inferiores
contra os grandes. Godofredo de Alencar
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Dependência
Jamais nos acreditemos maiores ou menores do que os outros. Irmão José./C Baccelli
Não dependamos emocionalmente de ninguém. Quem depende psiquicamente de
outra pessoa para viver está doente, reclamando, por isto mesmo, inadiável
tratamento. Irmão José. /C Baccelli
Qualquer dependência é ruim, não importa qual o narcótico, seja o álcool, a morfina
ou o idealismo. Carl Gustav Jung. Psicólogo e psiquiatra suíço. V9/73.
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
A vontade é uma grande feiticeira, cujo principal feitiço é o de fazer sentir a própria
liberdade. Carl Gustav Jung
É mais fácil resistir no começo que no final. Leonardo da Vinci
O que afoga alguém não é o mergulho mas o fato de permanecer debaixo d'água.
Paulo Coelho
Primeiro, hábitos são fios; depois, arames. Provérbio espanhol
Cultive os bons hábitos e seja escravo deles. Lupsamba Rampa
A gente não se liberta de um mau hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo
descer a escada, degrau por degrau. Mark Twain
Abandonando a dependência, você se fortalece e se sustenta por si só. Aracy de
Carvalho
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
O hábito não refreado logo se transforma em vício. Santo Agostinho
Cultive os bons hábitos. – Os maus crescem como mato.
Os hábitos, a principio, são como teias de aranha; depois, como cabos. Provérbio
espanhol.
O hábito é uma segunda natureza que destrói a primeira. Pascal
O hábito é filho da preguiça e mãe da constância. M. J. de Larra
O hábito é uma empregada que acaba se casando com o patrão. P.Veron
É mais fácil vencer um hábito hoje que amanhã. Confúcio
Não há por onde escapar! Ontem depender da mãe; hoje, do pai; amanhã, do filho.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Depressão
Como o sexo, a depressão retém uma inesgotável aura de mistério. Andrew
Solomon, escritor americano.
Derrota
Mais valem as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado.
Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Mateus,8:,34,
Epístola de Pedro, 2: 19
Não há maior heroísmo do que saber suportar o peso da derrota. Rubens C.
Romanelli
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Desafio
Quanto maiores o medo e a resignação, maior também a decisão de recomeçar e ir em
frente. Herbert de Souza, o Betinho, l935-l997, sociólogo Mineiro.
As mulheres desconfiam muito dos homens na generalidade e pouco na
especialidade. Commerson
Desamor
O coração que não ama/ Recorda um vulcão profundo/ Projetando fogo e lama/ Nas
esperanças do mundo.
Desânimo
Há os corajosos: os que se apresentam, cada dia. Há os desanimados: os que se
aposentam, cada dia. P.C.Vasconcelos Jr.
Desapego
O bom nudismo é o desapego da alma. Nas lutas da vida, pobre de quem se apega.
P.C.Vasconcelos Jr.
Desapegar-se foi uma das lições mais importantes que Jesus procurou incutir na
mente e no coração dos Espíritos ligados à Terra, porém, até o momento, alcançaramse resultados comparáveis à construção da base de um grande edifício, mas a
incompreensão ainda é muito grande, principalmente entre os encarnados, que
aferram-se às posses e interesses materiais, às pessoas a quem se ligam em simbiose
estenuante e a quem costumam querer tiranizar afetivamente, além de outros itens
abrangentes.Irmã Tereza
Desarmamento
O desarmamento é uma festa. Ninguém quer chegar enquanto todos os outros ainda
não tiverem chegado.
Desatinos
Em nada os homens desatinam tanto com em política e religião. Marquês de Maricá
Descansar
Descansar em demasia é oxidar-se. Sir Walter Scott
Trouxe – me a vida um recado/ Que não me sai da lembrança:/ Pessoa que não
trabalha/ E aquela que não descansa.
Ninguém pense em morrer para descansar... pois ninguém morre e ninguém descansa.
Francisco Fernandes, trovador paranaense.
Descanso
O descanso é bom...para os mortos. Thomas Carlyle, l795-l881, historiador inglês.
Descansamos, de dentro para fora. P.C.Vasconcelos Jr.
O homem moderno só consegue descansar deixando as pessoas, buscando coisas.
P.C.Vasconcelos Jr.
Descobrimento
Maravilhar-se é o primeiro passo para o descobrimento. Louis Pasteur
Todos os homens descobrem o que pensam a respeito de si mesmos quando sua
essência mais íntima está sob ataque. Salma Rushdie, escritor anglo-indiano.
O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas a de descobrir, o que é o oposto.
Bertrand Russell
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Desconfiança
Quem não desconfia de si desmerece a confiança dos outros. Marquês de Maricá
A desconfiança é a sentinela da segurança. Marquês de Maricá
Desconfio de quem não ri, sobretudo de si próprio, e depois dos outros. Desconfio de
quem se leva muito a sério. Lina Wertmüller
Todo aquele que demonstra sua desconfiança convida os outros para traí-lo. Voltaire
Todo aquele que desconfia, convida os outros a traí-lo. Voltaire
É aconselhável pedir desculpas a um homem, se estiver errado – e a uma mulher, se
você tiver razão.
Desconfia da bondade/ De todo e qualquer irmão/ Que passa o dia a queixar-se/ De
espinhos da ingratidão. Casimiro Cunha
Desconfiamos dos amigos por causa de seus defeitos, e dos inimigos por causa de
seus méritos. C. Chincholle
Corre-se o mesmo risco em se acreditando em tudo como em nada. Diderot
As mulheres desconfiam muito dos homens na generalidade e pouco na
especialidade. Commerson
Não há limites para a credulidade humana; está para nascer o homem prudente que
saiba venerar na desconfiança a suprema sabedoria. Malheiro Dias
A desconfiança é o farol que guia o prudente. Shakespeare
Desconhecido
Considera-se magnífico tudo quanto se desconhece. Tácito
Descrença
Ignorância e descrença /Estranha dupla infeliz... /Uma não sabe o que pensa, /Outra
não sabe o que diz.
O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas a de descobrir, o que é o oposto.
Bertrand Russell
Desculpa
A maior parte de meu tempo é despendida na investigação de choques de veículos
que se achavam ambos, em suas mãos, ambos tocando as buzinas, ambos parados.
Um juiz da Suprema Corte americana.
Uma desculpa não pedida é uma acusação manifesta. Provérbio abissínio
O homem que quer fazer dá um jeito; aquele que não quer, dá desculpas. Stephen
Dolley Jr. Seleções -3-2.000
O silêncio generoso/ Da desculpa de um momento/ Pode evitar muitos anos/ De
conflito e sofrimento. Casimiro Cunha
Toda vez que alguém diz a verdade, no Brasil, tem de ficar pedindo desculpas. César
Giobbi, l938-, jornalista brasileiro.
Aos males pedir razão/ É pedir firmeza à sorte. Rodrigues Lobo
Desejo
O desejo é a própria essência do homem. Baruch Spinosa, l632-l677, filósofo
holandês.
Esperar é o tormento do desejo. J. M. de Macedo
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O ser humano necessita de desejos. Claude-Adrien Helvéthius, l7l5-l771, filósofo
francês
Desejo - Não desejes e serás o homem mais rico do mundo. Cervantes
Muitos dentre nós passamos a metade de nosso tempo desejando coisas que
poderíamos possuir se não passássemos a metade do nosso tempo desejando-as.
Alexander Woollcott.
Como o desejo é cego, persuade/ Que aquilo que nos foge é o melhor. Rodrigues
Lobo
O desejo é o impulso; o fim, a posse. Maciel Monteiro
Nunca estamos mais longe de nossos desejos do que quando imaginamos tê-los
realizado. Goethe
Facilmente aos olhos se figura / Aquilo que se pinta no desejo. Camões
A variedade/ é congênita à nossa natureza, / cada instante mudamos de desejos.
Filinto Elísío
Cada qual examine o que desejou em toda sua vida passada. Se for feliz, verá que o
deve ao fato de nunca ter conseguido ter conseguido seus desejos. Príncipe de Ligne
O que amamos, em última análise, são os nossos próprios desejos e não a coisa
desejada.
Preceito claro da vida/ Nos destinos mais vulgares: /Serás tanto mais feliz/ Quanto
menos desejares.Sabino Batista
O desejo, nascido dos íntimos movimentos da alma, cria a função; a função cria o
órgão que, por sua vez, consolida a função. Sua Voz/Pietro Ubaldi – A Grande
Síntese.
Acabamos por amar nosso próprio desejo, em lugar do objeto desejado.
16 - Campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na
gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na
colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à Lei, é igual ao
tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. André Luiz
Desejo Sexual
Atração mútua dos sexos, determinada pelo instinto.Coelho Neto
Desemprego
O desemprego do homem deve ser tratado como tragédia e não como estatística
econômica. Papa João Paulo II
Desengano
Doce mentira/ Sabe agradar; / Um desengano/ Pode matar. Marquês de Maricá
Procura o desengano; /Ele socorre aqueles que o procuram, / Ele o bálsamo dá, com
que se curam/ As feridas, que faz Amor tirano. Bocage
Homens há em que o desengano gera o ceticismo. Em outros, porém, a fé é tão
profunda e tão de raiz que não há extirpá-la; não podendo arrancá-la, o que fazem a
ingratidão e a deslealdade, que à força de a abalarem, deixam ali uma chaga que se
está magoando a cada instante contra as misérias do mundo. José de Alencar
Delinqüente
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Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
Delinqüente
O castigo acompanha o delinqüente, e ainda que ronceiro, o alcança. Maricá
Delinqüente Infantil
Pequeno que é um grande problema.
Delito
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
Não há delito maior que a audácia de se destacar. Winston Churchill
Demagogia
O segredo do demagogo é fingir ser tão estúpido quanto sua platéia, para que ela
pense ser tão inteligente quanto ele. Karl Kraus.
Democracia
A democracia e a ciência são efetivamente, os dois insubstituíveis suportes sobre os
quais nossa civilização descansa. Jose Henrique Rodó
Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim.
Millôr Fernandes
É o último refugio da moralidade e da justiça.
Há também nas democracias um trono: a anarquia o ocupa freqüentes vezes. Maricá
A democracia é como a tesoura do jardineiro, que decota para igualar. A
mediocridade é o seu elemento. Marquês de Maricá
A democracia dá a cada um o direito de ser seu próprio opressor. J.R. Lowell
Em toda forma de governo o verdadeiro legislador é o povo. Burke
Nada mais estúpido do que a democracia. O povo pensa que lhe dão o direito de
julgar, quando o fazem apenas o derrubador dos superiores. Com Péricles, com
Alcebíades, com César ou com os estadistas sul-americanos, o povo quando realiza a
prova da sua hegemonia é vítima apenas de um conto do vigário: o dos inferiores
contra os grandes. Godofredo de Alencar
Dependência
Jamais nos acreditemos maiores ou menores do que os outros. Irmão José./C Baccelli
Não dependamos emocionalmente de ninguém. Quem depende psiquicamente de
outra pessoa para viver está doente, reclamando, por isto mesmo, inadiável
tratamento. Irmão José. /C Baccelli
Qualquer dependência é ruim, não importa qual o narcótico, seja o álcool, a morfina
ou o idealismo. Carl Gustav Jung. Psicólogo e psiquiatra suíço. V9/73.
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
A vontade é uma grande feiticeira, cujo principal feitiço é o de fazer sentir a própria
liberdade. Carl Gustav Jung
É mais fácil resistir no começo que no final. Leonardo da Vinci
O que afoga alguém não é o mergulho mas o fato de permanecer debaixo d'água.
Paulo Coelho
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Primeiro, hábitos são fios; depois, arames. Provérbio espanhol
Cultive os bons hábitos e seja escravo deles. Lupsamba Rampa
A gente não se liberta de um mau hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo
descer a escada, degrau por degrau. Mark Twain
Abandonando a dependência, você se fortalece e se sustenta por si só. Aracy de
Carvalho
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
O hábito não refreado logo se transforma em vício. Santo Agostinho
Cultive os bons hábitos. – Os maus crescem como mato.
Os hábitos, a principio, são como teias de aranha; depois, como cabos. Provérbio
espanhol.
O hábito é uma segunda natureza que destrói a primeira. Pascal
O hábito é filho da preguiça e mãe da constância. M. J. de Larra
O hábito é uma empregada que acaba se casando com o patrão. P.Veron
É mais fácil vencer um hábito hoje que amanhã. Confúcio
Não há por onde escapar! Ontem depender da mãe; hoje, do pai; amanhã, do filho.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Desenvolvimento
O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico o permite ser. George
Orwell
A tecnologia ensinou uma coisa ao homem: nada é impossível. Lewis Mumford,
l895-l990, filósofo americano.
Quando existe avanço tecnológico sem avanço social surge, quase automaticamente,
um aumento da miséria humana. Michael Harrington, l928-l989, sociólogo
americano.
Desespero
Jamais se desespere em meio das mais sombrias aflições da sua vida, pois das nuvens
mais negras cai água límpida e fecunda. Provérbio chinês.
Desfrutar
Desfrute hoje. É mais tarde do que supões. Ditado chinês.
Desgostos
Desgostos ? Usa a coragem./ Conforme a sabedoria, / Desgostos, em si, é mensagem,
/ Aviso que Deus te envia.
O extremo de um grande prazer é um desgosto. Camilo C. Branco
Desgostos além da vida / Que a morte não diz porque: /Recordar quem nos olvida, /
Abraçar quem não nos vê.
Não publiques teu desgosto/Por mais humilde e singelo. Quando o touro cai na
praça/Alguém afia o cutelo.
Desgraça
Não devemos ter muita pressa em nos afligir: esperemos que a desgraça, que
choramos, tome maiores proporções. Fontenelle.
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Dói mais a desgraça, que veio depois da ventura. P.C.Vasconcelos Jr.
Da escada da desgraça não se conhece o último degrau. Edouard Rod
O ouro prova-se com o fogo, os homens com a desgraça.Sêneca
Anda depressa e alcançarás a desgraça; anda devagar e serás alcançado por ela.
Provérbio russo
O homem não sabe nunca quando chegou ao cúmulo da desgraça. Shakespeare
A desgraça abre a alma a uma luz que a prosperidade não vê. Lacordaire
A pior desgraça é aquela que te deixa sem ter a quem reclamar. Tutty Vasques
Desigualdade
Não há desigualdade verdadeira, senão a que separa o homem honrado do criminoso
mau. Essa sim, que é estabelecida por Deus, que, na hora solene, extremará os eleitos
dos réprobos. Júlio Diniz
Não se pode igualar desigualdades. In Oração ao Moços. Rui Barbosa.
Desilusão
A desilusão golpeia o egoísmo.
A desilusão pode trazer, presa nos dedos, a chave da porta da felicidade.
P.C.Vasconcelos Jr.
Desinfetante
Substância que substitui um mau cheiro por outro.
Desinteresse
O desinteresse provoca a nossa suspeita, como uma anomalia que nos aparece
inesperadamente. E. Wertheimer
Desobediência
O mundo é filho da desobediência. Se Adão tivesse cumprido as ordens do Senhor, a
humanidade ficaria limitada nas personagens do Paraíso. Correia Júnior
O ato de desobediência, como ato de liberdade é o começo da razão. Erich Fromm,
psicanalista alemão.
A desobediência expulsou Adão do paraíso, e impediu-o de voltar para lá. Franz
Kafka
Muitas provas na existência/ Que varamos de alma aflita/ São de nossa resistência/
Ao que Deus nos determina.
Desonestidade
Todo homem que se vende por mais mínimo seja o valor que receba, recebe mais do
que vale. Barão de Itararé
Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por
desonestidade. Sócrates
Nem tudo o que dá certo é certo. David Capistrano
Integridade, quantas roubalheiras se cometem em seu nome. Humberto de Campos
A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Provérbio 13:11
Uns repartem o que é seu, e ficam mais ricos... Outros arrebatam o que não é seu, e
continuam na miséria. Anônimo.
Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Abraão Lincoln
Quem enriquece à custa do pobre acabará ficando pobre. Provérbio 22: 16
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Desonra
Para lavar uma só nódoa do impudor não há no mundo Jordão, nem mesmo o Jordão
da vida em lágrimas. J. Manoel de Macedo
A desonra que se estorce numa esteira é que nunca se reabilita. Camilo C. Branco
Desordem
Há pessoas que se identificam com a desordem. Sentem-se à vontade na tormenta.
São temperamentos resolutos e superficiais que não necessitam de reflexão para
agir.Falta-lhes vida interior. O homem de sensibilidade naufraga na desordem.. Não
tem tempo para reagir. As emoções acumulam-se, cavando cada vez mais o sistema
nervoso até a sua completa destruição. Sérgio Milliet
Despedida
Nenhuma despedida é tão penosa no mundo como a despedida do poder. Talleirand,
estadista e escritor francês.
Despeito
O despeito, quando facilmente podemos esmagar quem o causa, tende a manifestarse antes pelo insulto do que pela violência. A. Herculano
Desperdício
Sem disciplina não há presentemente povo que caminha para frente e para longe.
Combater o desperdício é submeter à disciplina da razão, da lógica e da economia,
todos os nossos atos. O desperdício é uma forma der anarquia. Quando não vem da
loucura, vem da loucura, vem da patetice. Plínio Barreto
Do que largamos na estrada, / Entre as prendas, as mais belas/ A hora desperdiçada/ É
a maior de todas elas. Casimiro Cunha
Despotismo
O despotismo impera sobre povos covardes ou corruptos.Echeverria
O despotismo não pode medrar numa nação que tenha consciência de seus direitos e
os queira defender. Osório
Quem não precisa colocar sua autoridade à prova deixa todos livres para se
manifestarem e criarem. Isso se chama grandeza. Annie Ross
Sobre consciências avassaladas não há senão um império possível – o império
despótico. E do dia em que esse império se funda, pode-se datar a héjira da probidade
política, da sã razão e da liberdade legal. Quintino Bocaiúva
Desprendimento
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu amor. Anônimo
Queres um segredo para ser feliz? Dá-te e serve aos outros, sem esperança de que te
agradeçam. Padre Escrivã
Desprezo
Acabamos sempre por desprezar os que compartilham as nossas opiniões com
demasiada facilidade. Jules Renard l865-l9l0, Dramaturgo francês.
Ninguém receia tanto o desprezo do próximo como os que costumam desprezar a
todos. La Rochefoucauld
O desprezo é a única coisa que vence uma mulher altiva. Eugene Sue
O desprezo até mata a aversão. Rebelo da Silva
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O desprezo vem da cabeça, o ódio vem do coração; um exclui no outro.
Schopenhauer
Se o desprezo alguma vez nos alivia, nunca nos consola. Tournier
Sejamos avaros de nosso desprezo: é o que existe de melhor em nós. Régismanset
O tirano morre e seu reino acaba. O mártir morre e seu reino começa. Soren
Kierkegaard
Tudo se pode suportar, exceto o desprezo.Voltaire.
Para suportarmos o desprezo nada melhor que analisarmos imparcialmente se é justo
e merecido ou não. Seja o que for, devemos condoer-nos da presunçosa atitude, sem
guardar ressentimento ou desprezar quem nos despreza, sobrepondo-nos, porém,
ativando a auto-estima e a confiança em nós mesmos. J. Olyntho.
Destaque
Destino
Todo rio na corrente busca um lago, um rio, um mar. Mas o destino da gente quem
sabe onde vai parar? Adelmar Tavares
O homem, geralmente, encontra o seu destino nos caminhos que tomou para evitá-lo.
La Fontaine
Em seus tratos com o homem o destino jamais fecha as suas contas. O. Wilde
O importante não é o que nos faz o destino mas o que nós fazemos dele. Florence
Nightingale, l820-l870, enfermeira inglesa
O destino, como os tramaturgos, não anuncia as peripécias, nem o desfecho.
Machado de Assis
Não há destinos: o que há são ilusões, enganos, sonhos de felicidade que o mundo
não tem. Camilo C. Branco
Tu és o arquiteto de seu próprio destino: trabalha, espera e ousa. Ella Wheller Wilcox
E àqueles, cujo vôo foi mais alto,/ mais próximo do abismo fica o salto. Torquato
Tasso
Ninguém sabe no mundo o seu destino, muito menos se o não merecia.A. J. Pereira
da Silva
O destino é um mar sem praias. Swinburne
O destino é uma palavra vã, é uma negativa ao que Jesus Cristo nos diz dos
sofrimentos neste mundo, e dos contentamentos no outro. Camilo C. Branco
Destruição
Que assombrosa maravilha a destruição produzindo a formação, a morte, a vida, o
mal, o bem e tudo harmonizando-se e contribuindo para a renovação, conservação e
perpetuidade deste mundo! Marquês de Maricá
A inércia favorece a atrofia e abre as portas à destruição.
O progresso não seria possível se não houvesse a morte e a conseqüente renovação.
José Olyntho
Detalhes
Grandes idéias podem surgir de pequenos detalhes. Alberto Cury
Determinação
O caminho do sucesso está cheio de lugares tentadores para estacionar. Sel. 5-01
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Determinismo
A lei do baixo mundo da matéria é determinismo; a lei do espírito é liberdade; por
evolução, opera-se a passagem do determinismo ao livre arbítrio.Pietro Ubaldi – A
Grande Síntese pág. 253.
Deus
Dois trabalhos de mãe, durante a vida: falar de Deus a seus filhos, falar dos filhos a
Deus.P. C. Vasconcelos Jr.
Só o lago manso reflete o céu. Só quem tem paz fornece endereço de Deus.P. C.
Vasconcelos Jr.
Nós todos vamos pela vida em fora/ Deixando no caminho os mesmos traços, / Em
Deus buscando a Perfeição que mora / No cume inatingível dos Espaços!... /
Buscando o Indefinível, o Insondado, / Deus que é o Amor eterno e ilimitado/ E a
gloriosa síntese de tudo. Raul de Leoni/F.C.Xavier
Deus está muito além dos universos/ E está em ti, em toda substância./ Para Deus não
há tempo nem distância/ E tudo, e todos, somos n'Ele imersos./ Deus é força, é Poder,
é Pensamento./ De si mesmo o Princípio eterno e o Fim./ Está no Fogo e no Ar, na
Água e no Vento./ Até na flor mais tenra do jardim/ Deus está – o eterno num
momento – / E está, réstia de luz – dentro de mim! Clóvis Ramos, poeta paulista.
Deus nos trata, conforme nós tratamos os outros. Deve ser por isto que, por vezes,
não nos trata bem.P. C. Vasconcelos Jr.
Os milhões de áureos lustres coruscantes/ que estão da azul abóbada pendendo: / O
sol, e a que ilumina o trono horrendo/Dessa que amima os ávidos amantes: /As
vastíssimas ondas arrogantes, / Serras de espumas contra os céus erguendo, / A leda
fonte humilde o chão lambendo, / Lourejando as searas flutuantes. / O vil mosquito, a
provida formiga, / A rama chocalheira, o tronco mudo, / Tudo o que há, Deus a
confessar me obriga. / E para crer num braço autor de tudo, /Que recompensa os
bons, que os maus castiga, / Não só da fé, mas da razão me ajudo. Bocage
Deus cura, o médico manda a conta.
Quando Deus quer, o fel se converte em mel. Marquês de Maricá
Podemos subtrairmo-nos às vistas dos homens mas não aos olhos de Deus; mais
numerosos que estrelas têm os céus, e flores a terra. Marquês de Maricá
De forma superficial e relativa embora, – é necessário que saibamos o que seja Deus,
ou seja, Seu pensamento, Sua vontade, Seus atributos, as Leis pelas quais rege o
Universo físico, como o espiritual. Necessário conhecermos também as leis da
Natureza, na qual estamos incluídos; conhecer-se a si mesmo e desse conhecimento, e
de outros atinentes, deduzir o que, – grosso modo – pode e deve ser o nosso
semelhante. Fundamental e fator sine qua non, é que levemos em conta o fator
espiritual, isto é: o Espírito, desde que o ser humano nada mais é do que um espírito
encarnado, em provisório estágio na Terra, a Morte não sendo nada mais que a
desencarnação, ou seja a liberação natural do Espírito, de um corpo já exaurido do
fluido vital. Como está excelentemente indicado na teoria da Caverna, de Platão, é
completamente errônea a impressão que temos quanto à importância do mundo da
matéria face ao mundo das Idéias, ou do Espírito, impressão ilusória, pois o mundo
14

espiritual é preexistente e sobrevivente a tudo, por serem indestrutíveis os elementos
de que é constituído. É ilusória a macicez, a concretude da matéria: o movimento
vertiginoso dos elétrons na periferia das células constituintes das sustâncias com que
entramos em contato causa-nos esta impressão. É o que notoriamente ocorre com o ar
dos ventiladores e o fluxo rapidíssimo da água: cujo contato causa-nos a sensação, a
impressão de uma macicez inexistente. Ilusão dos sentidos, não realidade.J. Olyntho
Quando Deus fecha uma porta, abre dez janelas.Ditado popular.
O que é Deus ninguém o entende, que a tanto o engenho humano não se estende.
Camões
Deus nos vê, nos ouve, e conhece os nossos pensamentos e intenções mais secretas:
ai de quem não o acredita. Marquês de Maricá
Deus não nos conhece globalmente, mas pessoalmente e como a gente é. P. C.
Vasconcelos Jr.
Deus é o invisível evidente. Victor Hugo
Um bem infinito exclui e não consente mal eterno. Marquês de Maricá
Não me importa saber que Deus não esteja do meu lado. O que espero ardentemente é
que eu me encontre a o lado dele. A.Lincoln
Tudo o que não nos aproxima de Deus, só nos pode afastar dele. São Tomás de
Aquino.
É fácil conhecer a Deus, se não nos afligimos em defini-Lo.
Quanta vez a gente vai a Deus, levando uma pergunta firme, fixa, pontiaguda e torna,
trazendo uma outra que Ele nos fez! P. C. Vasconcelos Jr.
Oração nunca é monólogo. Nem com Deus a gente fala sozinho. P. C. Vasconcelos
Jr.
Se o Destino me obrigar a viver um dia sem que eu tenha aprendido alguma coisa
que me aproxime de Deus, que a aurora desse dia não seja abençoada.
Deus não teria alcançado o grande público sem a ajuda do diabo. Jean Coteau,
escritor francês, l889-l963.
Deus parece mais pai de quem é menos filho. P.C.Vasconcelos Jr.
Em Deus não há castigo, nem muito menos vingança. Quando muito, há o respeito à
lógica dos fatos. P.C.Vasconcelos Jr.
Nenhuma substância pode existir ou ser concebida fora de Deus. B. Spinoza 16321677
O que é Deus ninguém o entende, que a tanto o engenho humano não se estende.
Camões
Jamais digas: “Farei isto amanhã”, sem acrescentar: “se for a vontade de Deus”.
Eleva a ele o teu pensamento quando tiveres esquecido alguma coisa e diz: “Talvez
ele me esclareça e me faça conhecer a verdade.” (Surata XVIII, v. 23- Maomé
Deus é o invisível evidente. V.Hugo
Não me importa saber que Deus não esteja do meu lado. O que espero ardentemente é
que eu me encontre a o lado dele. A.Lincoln
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Deus é a grande alma do Universo, centro de irradiação e atração. Aquele que é tudo,
o Princípio e suas manifestações.Eis o novo monismo, que sucede ao politeísmo e ao
monoteísmo das eras passadas. Pietro Ubaldi - A Grande Síntese
Quando chegamos a conceber a idéia de um ser ou unidade infinita e misteriosa
compreendendo e animando toda a imensidade, temos chegado a sentir a síntese mais
sublime a que pode elevar-se o entendimento humano. Marquês de Maricá
Não vês a Deus, e no entretanto o reconheces por meio de suas obras. Cícero
Não há coisa que Deus não possa fazer. Cícero
Quem não amar a Deus, Deus não castiga. Teixeira e Souza
Alguns filósofos querem dar uma explicação do mundo prescindindo da alma e de
Deus. Tanto valeria querer explicar a cor, suprimindo a vista e a luz. Fabre
Uma das punições de quem vive sem Deus é sofrer sem consolação. Bougaud
A grandeza de Deus dá vida a tudo, e tudo serve a Deus por modos vários. Gonçalves
de Magalhães
Não existe algo mais próximo nem mais distante, mais oculto e mais visível do que
Deus. Frei Luiz de Granada
Lendo a biografia dos homens ilustres, devemos admirar o Ser Supremo, que,
concebendo na sua mente divina o gênero humano, o realizou e pôs em ação no teatro
deste mundo para obrar e representar nas suas variadas cenas com uma inteligência
de algum modo criadora, e com variedade e novidade assombrosa em seus atos e
procurações industriais e intelectuais.Marquês de Maricá
Devemos louvar a Deus não só quando gozamos, mas também quando não sofremos.
Marquês de Maricá
Deus se generaliza em todo o universo, e de algum modo individualiza os seus
divinos atributos nas obras da natureza, revelação autêntica da sua infinita sabedoria.
a Deus, autor do amor paterno e materno, amará as suas criaturas vivas, sensíveis e
inteligentes, menos do que os pais amam seus filhos? Não. Tais criaturas, antes de
existirem, tiveram o seu tipo ideal e primitivo em Deus, e por isso uma paternidade
divina que não pode deixar de amar suas obras, produções da sua infinita sabedoria,
poder e bondade.
Eu creio firme em Deus.Na vida incerta/Que seria de nós, se ele não fora/ A nossa
esperança, a nossa estrada aberta? J. Simões Dias
O universo não é senão um vasto símbolo de Deus. Carlyle
É preciso amar só a Deus, e só odiar a nós mesmos. Pascal
Deus é o que há de mais claro e de mais impenetrável Lacordaire
Deus é como o vento que passa: sentimo-lo por toda a parte e não o vemos em
nenhum lugar. Normand
Todas as obras de Deus são maravilhosas; porém a maior de todas as maravilhas é a
existência do mesmo Deus.Marquês de Maricá
Enquanto temos medo de Deus, não o conhecemos: principiamos a conhecê-lo
quando principiamos a amá-lo, pela fruição refletida, estudo e admiração das suas
obras.Marquês de Maricá
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Quer Deus que a pessoa valha/ não por aquilo que tem/ mas pelas bênçãos que
espalha/ na semeadura do bem. Casimiro Cunha
Deus sendo o idealismo por essência, os homens não podem elevar-se a uma noção
sublime do seu ser e atributos senão pelo materialismo que é a sua revelação
simbólica, sensível e objetiva.Marquês de Maricá
Vemos um ponto da criação universal e queremos avaliar o todo e seu divino autor
pelas idéias e conhecimentos apoucados, locais e parciais que possuímos; eis aqui a
origem dos nossos maiores erros, absurdos e disparates.Marquês de Maricá
Deus sendo imenso, infinito e incompreensível é uma unidade que, compreendendo
tudo, não pode ser compreendida ou limitada por coisa alguma.Marquês de Maricá
Se o universo é obra de uma sabedoria e poder infinito, o sistema da sua criação deve
ser perfeitíssimo no seu todo e partes, destinado a simbolizar, representar e revelar os
atributos de Deus, e a felicitar as suas criaturas vivas, sensíveis e inteligentes a quem
deu e dá o ser para que participem da sua vida, inteligência, ação e
felicidade.Marquês de Maricá
Como o escultor não é a estátua que formou, nem o pintor o quadro que executou,
nem o poeta o poema que compôs, assim Deus não se individualiza nas suas obras
maravilhosas; é independente delas ainda que concebidas na sua divina mente e
realizadas pela sua onipotência no tempo e no espaço. É deste modo que se deve
entender o panteísmo: seria absurdo considerá-lo de outra maneira. Maricá
Não devemos desesperar quando sofremos, tendo a Deus presente, que tudo sabe e
pode: recorrendo à sua infinita bondade podemos estar seguros da sua indefectível
proteção.Marquês de Maricá
Deus escreve direito por linhas tortas: é um dito vulgar de muito profunda
significação. Marquês de Maricá
Embebei-vos em Deus, impregnai-vos de sua sabedoria pelo estudo das suas obras, e
tereis nesta vida uma prelibação da bem-aventurança eterna.Marquês de Maricá
Quando lhe perguntaram que coisa seria Deus, Epicteto disse: “Se eu o pudesse
declarar, ou eu seria Deus ou Deus não o seria”.
Guardarei para vós os conceitos de tempo, espaço, quantidade, medida, movimento e
perfectibilidade.Não procureis medir a Divindade como medis a vós mesmos, por
multiplicação e expansão do vosso concebível, E se quiserdes somar ao Infinito todos
os vossos superlativos, dizei ao Infinito: isto ainda não é Deus”. Sua Voz - Pietro
Ubaldi,”A Grande Síntese”.
“... surge o problema deveras embaraçoso de saber se os Espíritos vêem a Deus. O
embaraço está em que, para alguém, encarnado ou desencarnado, ver a Deus, seria
preciso que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tivesse uma
forma e se encontrasse em alguma parte – duas condições que não podem ser
satisfeitas, visto como Deus é incorpóreo e se manifesta por toda parte através de suas
leis”. – Mário Travassos, em artigo estampado em Estudos Psíquico, agosto de l967.
A impossibilidade em que me vejo de provar que Deus não existe, prova-me a sua
existência. La Bruyère
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Deus é a única potência criadora, que reina sobre todos os universos, é o único
princípio universal, mas não divisível, que cria, mas não pela divisibilidade da sua
essência. Deus é UNO.J.B. Roustaing.
As almas iluminadas que perceberam a verdade hão-de instruir-se no conhecimento
do aspecto transcendental de Deus; se tu te prostrares diante delas, as interrogares e
as servires como discípulo. Bhagavad-Gitâ
Jamais os preceitos religiosos podem prevalecer sobre a razão. O aceite de verdades,
mesmo que teológicas ou religiosas, fora da razão, significa mesma coisa que manter
o espírito propensos inclusive a aceitar o mito e a fantasia que mascaram o mundo
sob o manto dos mais altos valores ético-religiosos. E sob determinado ângulo
Goethe afirmou isso. Este filosofo distinguia nitidamente o que ele chamava de
Deus-morto do que ele chamava de Deus-vivo O Deus-morto é o Deus falso. Uma
imagem cega mítica e irracional. O Deus-vivo, ou o Deus verdadeiro, ao contrário,
aparece como uma concepção coligada ao sentimento e da razão.. Para ele a Igreja é
produto de um sistema rígido de dogmas, normas e práticas, ritos e atos de culto:
Nasce assim uma igreja. Mas com a igreja, eis de novo renovado o aspecto “trágico”
de toda a vida da cultura... Este sistema de formas chamado para proteger a vida,
converte-se num perigo para ela. A religião aprisionada torna-se num perigo para a
religião viva. Os lutadores desta última, as naturais proféticas, mais atentas à vida
viva do que à vida morta das formas, sentem estas como uma limitação pesada e
dolorosa. Goethe, ap hessen.1980, p 270-1
Quando falou sobre o Bem, Brentano deixou o seguinte legado:
‘Só chamamos boa uma coisa quando o amor que a toma por objeto é o amor correto
e justo (grifo nosso). Aquilo que se ama com um amor dessa natureza, o
verdadeiramente amorável, só pode ser o próprio bem no mais rigoroso sentido da
palavra. (Brentano ap. Hessen, 1980, p. 28)
Acrescentamos que é melhor conhecer a Deus (não como simples conhecimento e
sim em processo de pensar) do que amá-lo, pois o verdadeiro conhecimento ´e
condição ‘sine qua non’para o verdadeiro amor.
Eckhart escreveu:
O amor tem a ver com desejo e propósito, ao passo que conhecimento não é
determinado pensamento, mas antes um desnudamento total (envoltórios), é
desinteressado e corre nu para Deus, até que o toca e apreende’ (Eckhart ap.Fromm,
1977, p. 741).
O amor tanto a Deus quanto aos semelhantes, nunca será verdadeiro se ele partir
exclusivamente do sentimento dissociado da razão. O amor sádico e o amor
masoquista, por exemplo, não são amores na legítima compreensão da palavra.
O homem se torna prudente e calmo somente à medida que suas paixões se acalmam.
Tomás de Aquino.
Devagar
Devagar se vai ao longe. Adágio popular.
Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei de
mais.Frase inicial de música de Almir Satter
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Dever
Meu dever é o lado avesso do meu direito. P.C.Vasconcelos Jr.
Saber sacrificar tudo a um dever é a principal e a mais difícil ciência que nós temos
de aprender na vida. Julio Diniz
O dever, como a moldura, não restringe, embeleza. P. C. Vasconcelos Jr.
Não fujas à escravidão do dever, para que sua liberdade seja digna. Emmanuel
Saber sacrificar tudo a um dever é a principal e a mais difícil ciência que nós temos
de aprender na vida. Júlio Diniz
Os que mais pugnam pelos seus direitos são os que mais esquecem, às vezes, dos seus
deveres Gonçalves de Magalhães
Quando tiveres cumprido o teu dever, resta-te ainda outro a cumprir; mostrar-te
satisfeito Goethe
Por caros que vos sejam o vosso patrimônio, a honra e a vida, estejais prontos a
sacrificar tudo ao dever, se este vos exigir semelhante sacrifício. Sílvio Pellico
Só vemos nossos deveres tais como são no dia em que começamos a amá-los. A. de
Gasparini
A obediência ao dever, a qualquer custo e risco, é a essência da vida mais
elevadamente civil. Smiles.
A perpendicular, que desce das alturas do ideal ao chão da vida, risca o ângulo reto
do dever. P.C.Vasconcelos Jr.
Nada é mais cruel que dever em concorrência com a afeição, porque é indispensável
que o dever vença. Lacordaire.
Deus nunca nos impõe um dever sem nos dar o tempo necessário para cumpri-lo
Ruskin
Eu acredito que não nascemos para ser felizes, mas também para fazer nosso dever; e
felizes nós se soubermos em que consiste ele. F. Nietzsche
subordinação aos deveres cívicos é o maior título de merecimento para o cidadão de
uma pátria livre. Lauro Muller
Cumpra o teu dever, aconteça o acontecer. Provérbio
Antes te deites sem comer, que te levantes a dever. Provérbio
Por mais que a revolta brade,/ Fugindo de obedecer / Só existe a liberdade/
Onde se cumpre o dever.
Quando um dever parece por demais pesado, pode-se aliviá-lo cumprindo-o com o
maior escrúpulo. Goethe
Quem sonha achar a ventura/ Pratique o bem por dever./ Na vida o ato de dar/ É a
forma de receber.
Vontade de Deus no fundo, / Conforme a sabedoria/ É o dever à nossa frente/ Nas
sendas de cada dia.
O dever, este irmão do sacrifício, este pai da felicidade. P.C.Vasconcelos Jr.
Ponha capricho no dever, ponha alma nas coisas, ponha coração na vida.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dever, este irmão do sacrifício, este pai da felicidade. P.C.Vasconcelos Jr.
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Ponha capricho no dever, ponha alma nas coisas, ponha coração na vida.
P.C.Vasconcelos Jr.
A correção é um dever austero, uma prática difícil, mas uma necessidade absoluta.
Besson
O dever nasce da exata compreensão da responsabilidade que nos cabe em
relação às luzes que de Deus recebemos.Adélia Macedo Soares
Devir
Há sempre em nosso resgate do passado um anseio pelo devir. Antônio Negri,
filósofo italiano.
Devoção
A devoção é o anjo consolador das almas piedosas. Grácia da Cunha Costa
Devotamento
Queres um segredo para ser feliz? Dá-te e serve aos outros, sem esperança de que te
agradeçam. Padre Escrivã
Nasce-se, crente que foi tudo dado. Morre-se, descobrindo que tudo foi emprestado.
P.C.Vasconcelos Jr.
Toda vida é uma defesa de tese, diante de numerosa banca examinadora.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Devotamento sincero/Não procura condição./ Caridade verdadeira/ Nunca viu
ingratidão.
Desânimo
Há os corajosos: os que se apresentam, cada dia. Há os desanimados: os que se
aposentam, cada dia. P.C.Vasconcelos Jr.
Desapego
O bom nudismo é o desapego da alma. Nas lutas da vida, pobre de quem se apega.
P.C.Vasconcelos Jr.
Num tempo em que os maus não perdem tempo, não nos demos o luxo de
desentendimentos. P.C.Vasconcelos Jr.
Dia
Os dias soma-os a vida, diminui-os a morte, multiplica-os a ressurreição. Pe. Antônio
Vieira
Nossos dias são como as estrelas cadentes. Mal os vemos quando passa; deixam
depois que passam um sulco indelével na memória Benjamin Franklin
Que se pode esperar de bom de um dia que começamos de manhã, levantando da
cama? Provérbio vienense.
Cada dia constitui uma vida nova para o homem que sabe viver. Dale Carnegie Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Pág. 9.
Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas
contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não
fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar.O seu mau humor não modifica
a vida. A sua dor não impedirá que o Sol brilhe amanhã sob os bons e os maus.A sua
tristeza, não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém.As suas
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lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria
felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos
outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia! André Luiz.
Diagnóstico
O médico alcança fama não pela capacidade de fazer diagnósticos, mas pela
clarividência dos seus prognósticos. E ele está certo. Pois, o que adianta o doutor
dizer: "você tem uma doença que é uma mutação do cromossomo l7".E daí? Você
quer saber o que vai acontecer. "Vou morrer?"
Ou: "Posso continuar trabalhando?" Isso é o prognóstico. Dráuzio Varella,
cancerologista brasileiro.
Diálogo
O homem alcança enorme vitória sobre si mesmo quando consegue manter um longo
diálogo com sua consciência sem se perturbar.
Quanta gente há, que, por um motivo ou por outro, suspendeu seu diálogo com Deus.
P.C.Vasconcelos Jr.
Dicionário
A natureza é um imenso dicionário. Lineu, l707- l769. Médico e botânico sueco.
Um dicionário é o universo em ordem alfabética; é o livro por excelência; todos os
outros estão ali dentro: basta tirá-los para fora. Anatole France
Os dicionários de máximas e reflexões são fonte de sabedoria e inspiração
diversificados.Exemplo:
Inspirado na frase “O mais nobre de todos os cachorros é o cachorro-quente: ele
alimenta a mão de quem o morde.Laurence J. Peter”, compus essa charada anedótica:
O que o cachorro disse para a onça que queria comê-lo?
–Transido de medo embora, ele respirou fundo e levantando a patinha disse-lhe: –
Calma, dona! Você me aterroriza, deixa-me gelado de medo! Não seria melhor um
cachorro quente? O mais nobre de todos os cachorros?
–Cachorro quente? Como assim? Mais nobre porque? – indagou ela, deixandose envolver pelo papo dele.
– É porque além de aquecer a mão, ele enche a barriga daquele que o come. –
Respondeu e antes que ela parasse de rir e saísse do encanto, ele pulou no mato e
desapareceu. Aaaaáh. José Olyntho
Outra, inspirada na frase de Michelangelo:
Como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não
é necessário.
Diferentes dos escultores, os escritores apenas copiam as palavras do dicionário. os
músicos apenas extraem o som do instrumento, deixando-o também intacto, os
pintores apenas acrescentam tintas à tela e os arquitetos pedra ao ar. José Olyntho
Dieta
E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente que está sobre a face
de toda a terra; e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-há
para mantimento. Gênesis 1,29 - Tradução de João Ferreira de Almeida
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Comecei uma dieta, cortei bebida e comidas pesadas. Em catorze dias perdi duas
semanas. Joe E. Louis. escritor americano
A dieta é o sedativo sócio-político mais poderoso na história da mulher. Luís
Nogueira Marcos, psicólogo espanhol
Dietética
Um otimismo moderado, que de resto nasce de uma sincera filosofia de vida,
pertence à dietética da alma. Barão de Feuchtersleben, l806-l849, literato alemão.
O homem adoece mais por excesso de alimento do que por escassez. Sandro Malburg
Bosco
A Medicina tem suas origens na dietética; os adeptos de Pitágoras, (Hipócrates
inclusive), empregavam a dieta na prevenção e na cura de doenças; remédios somente
quando essa falhava. H. M. Sinclair, in Health and Food, l972, N. Y.
Difamação
É mais fácil maldizer os homens do que instruí-los e melhora-los. Maricá
Diferenças
A diferença entre o campo e a cidade é que no campo a gente vai para a cama
cansado e acorda sentindo-se maravilhosamente bem, e na cidade a gente vai para a
cama sentindo-se maravilhosamente bem e acorda cansado.
A única diferença entre a ditadura e essa democracia é que agora a gente vomita pra
fora; na ditadura a gente vomitava pra dentro.
Se és diferente de mim, irmão, em vez de me prejudicares, enriqueces-me. Saint
Exupéry
Difícil
O mais difícil não é cumprir o nosso dever, é saber onde ele se situa. Jean de la
Varende, l887-l950, escritor francês.
Dificuldade
No Laboratório da General Motor, nos Estados Unidos, há um quadro com a seguinte
inscrição: "As dificuldades são o preço do progresso"
Basta a cada dia o seu cuidado. Sermão da Montanha. Jesus.
Quem dificuldades enfrenta e não inova, inventa ou experimenta, no fim não agüenta. José
Olyntho
As dificuldades não foram criadas para nos abater, mas para serem abatidas. P. C.
Vasconcelos Jr.
As maiores dificuldades de um homem começam quando ele consegue fazer o que
quer. T.H.Huxley
Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer
o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes.
É costume nosso afear a dificuldade para fazer mais formosa a solução.Pe. Antônio
Vieira
Dignidade
A dignidade, quando a paixão lhe sai do rosto, agacha-se, e deixa-se sovar aos pés, se
a paixão pode ter pés, não tendo cabeça. Camilo C. Branco
Falta dignidade àquele que não ousa elogiar o inimigo. Dryden
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Único asilo, invejável ao céu e aos homens, reputo, enquanto vivemos, a dignidade da
nossa alma. Foscolo
Diligência
Assim como a negligência é madrasta das virtudes, assim a diligência é mãe de todas
elas. Fr. Heitor Pinto
A diligência é o princípio de todas as virtudes. Esta e uma verdade certa, confirmada
pela experiência de todos tempos e de todos os lugares. Frederico II, o Grande
A coisa principal é a diligência; pois esta não só nos dá os meios de vida; mas dá à
vida o seu exclusivo valor. Schiller
A diligência facilita quanto a preguiça dificulta.Marquês de Maricá
Mãe diligente, filha negligente.Terra abundosa, nação preguiçosa. Marquês de Maricá
Dinheiro
O dinheiro é uma coisa esquisita: quem tem diz que não tem e quem não tem diz que
tem. Woody Allen, l937-, ator americano.
Bem-aventurado aquele que tem talento e dinheiro, pois empregará bem o último.
Menandro, 340-292 a. C. poeta grego.
O dinheiro não é nada. Agora, muito dinheiro, já é outra coisa George B. Shaw
O dinheiro não compra o Céu, mas pode gerar a simpatia na Terra, quando utilizado
nas tarefas do Bem. Emmanuel
Dinheiro é a mola do mundo, mas o amor é a manivela. Maria João da Silva,
Seleções -3-01
Quando se trata de muito dinheiro é bom não confiar em ninguém. Ágata Cristie.
Dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Malcom
Forbes, escritor americano.
Dinheiro não traz felicidade: manda buscar. Ditado Popular.
Aprenda a dirigir o dinheiro para que o dinheiro não te dirija.Emmanuel.
A fortuna só favorece as pessoas que sabem utilizá-la. Marquês de Maricá
Querem saber quanto vale o dinheiro? – Peçam-no emprestado. Benjamin Franklin
Dinheiro não trás felicidade...mas acalma os nervos.
Como acontece com a água, não é o dinheiro culpado do uso que dele se pode fazer.
Emmanuel
Antigamente a questão era ser ou não ser. Hoje é ter ou não ter. Dinheiro,
principalmente. Mário da Silva Brito, l819-l906, escritor brasileiro.
Há tantas coisas na vida mais importantes que o dinheiro, mas custam tanto.Grouxo
Marx - l890/l977-S1/93
Os que acreditam que o dinheiro faz tudo costumam a estar sujeitos a fazer qualquer
coisa por dinheiro. Voltaire
A riqueza não traz felicidade. Traz responsabilidade. Antônio Ermírio de Morais,
industrial paulista.
O dinheiro não faz felicidade. Principalmente quando é pouco.Pitigrilli
A quem do seu foi mau dispenseiro, não fies teu dinheiro. Provérbio
É Deus que manda no céu,/ E no inferno quem puder./ Mas neste mundo é senhor/
Quem mais dinheiro tiver. Fernandes Costa
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O amor mais constante que geralmente se conhece é o amor do dinheiro; é um amor
que não esfria, e que pelo contrário se exalta cada vez mais. J.M.de Macedo
Só o dinheiro importa, só pelo dinheiro o homem se contenta. Eça de Queiroz
Os que acreditam que o dinheiro estar sujeitos a fazer tudo costumam fazer qualquer
coisa por dinheiro. Voltaire
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Dizem que o dinheiro faz tudo; mas por quanto ele faça por nós, nunca fará tanto
quanto nós fazemos por ele. Anônimo.
O dinheiro é um meio não um fim J. P. Duverney
Mais abranda dinheiro, que palavras de cavalheiro. Provérbio
Onde o ouro fala, tudo cala. Provérbio
O ouro vale quanto vinte oradores. Shakespeare
Ó miséria humana, de quantas coisas, por dinheiro és serva! Leonardo da Vinci
Como o fogo nas operações da natureza, o dinheiro, nas dos homens, é o agente
mecânico mais poderoso.Marquês de Maricá
Ninguém é tão prudente em despender o seu dinheiro, como aquele que melhor
conhece as dificuldades de o ganhar honradamente. Marquês de Maricá
Dinheiro na sovinice – /Pesares saindo em bando. /O dinheiro que serve e passa –/
Bênçãos de luz/ caminhando.
Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e, nessa cobiça,
alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. – Paulo,
I Timóteo, 6:10.
Nunca dê conselhos a quem lhe pede dinheiro. Calderon de La Barca.
A maneira mais segura de você dobrar o seu dinheiro é pegar as notas, dobrá-las e
guardá-las no bolso. Kin Hubbard l868-l930, cartunista americano.
O dinheiro não tem cheiro, mas a partir de um milhão começa-se a senti-lo. Tristan
Bernard, l988-l947, escritor e dramaturgo francês.
Diploma
O diplomado universitário recebe um rico pergaminho que serve para ocultar a sua
pobreza intelectual.
O diploma é o inimigo mortal da cultura. Paul Valéry. Pensador francês. l871- l845 5/96
Diplomacia
Lealdade com fundo duplo. P. Veron
É o caminho mais longo entre dois pontos. A. Decourcelle
Os diplomatas vêem com as orelhas: o ar é seu elemento, não a luz. Por isso amam a
calma e a obscuridade. Borne.
Direção
O que faz vencer na vida não é a pressa, mas a direção. As rotas, evitam as derrotas.
P.C.Vasconcelos Jr..
Direito
O direito não é filho do céu. É um produto cultural e histórico da evolução do
homem. Tobias Barreto
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Usa de teus direitos no todo ou em parte, mas sempre com honradez. Maomé
Se é um dever respeitar os direitos dos outros, também é um dever conservar os
próprios. H. Spencer
Os direitos dos reis são depósitos, os dos povos são propriedades. Bolingbroke
A igual razão, igual direito. (Do Digesto, coleção de textos do direito romano)
Desde que haja dois homens juntos há direitos a respeitar e não terão eles, portanto
liberdade absoluta. Allan Kardec.
Só pelo pensamento o homem goza de uma liberdade sem limites. Allan Kardec.
Discernimento
Os que possuem o espírito de discernimento sabem quanta diferença pode mediar
entre duas palavras parecidas, segundo os lugares e as circunstâncias que as
acompanhem. (Blaise Pascal
Um dos males do mundo é que as pessoas confundem sexo com amor, dinheiro com
inteligência e transistores com civilização. Dan Bennett
O discernimento consiste em saber até onde se pode ir.Jean Coteau.1889-1963 Escritor francês.
Os que possuem o espírito de discernimento sabem quanta diferença pode mediar
entre duas palavras parecidas, segundo os lugares e as circunstâncias
que as
acompanhem Blaise Pascal
Disciplina
A disciplina produz a humildade. André Luis.
A disciplina poderá ser alcançada se conseguirmos satisfazer, ou atender, com bom
senso, aos seguintes fatores englobados aqui sob a sigla R. a saber: Responsabilidade,
Racionalidade, Respeito, Renuncia, Resignação, Reforma Íntima.(D=R+Bom Senso)
A evolução exige que vivamos cada vez mais sob regras, sem o que seriam
impossíveis a ordem, a liberdade e a paz.
Sem provas de vez em quando, /No curso da disciplina, / Ninguém confere o que
aprende, Nem senhoreia o que ensina.
O maior estímulo para ter disciplina é o desejo de atingir um objetivo.Içami Tiba
Ninguém disciplina ninguém. Ninguém se disciplina sozinho. Os homens se
disciplinam em comunhão mediados pela realidade Paulo Freire.
Discípulos
O discípulo que segue as virtudes do Mestre, aplicando-as a si próprio, foge às
inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia os
nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos é ingratos, sem contaminar-se.
Asclépius. Basta ao discípulo saber como o mestre, o servo como o senhor.
Discípulos de Jesus.
Eis os discípulos de Jesus, conforme informação de Amélia Rodrigues no livro "Luz do
Mundo.
Com o acréscimo de dados colhidos no livro “Os Quatro Evangelhos” recebidos e
coordenados por
J.B. Roustaing. Vide também, Mateus cap. 9:
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1-André, irmão de, 2-Simão, de sobrenome Cephas ou Pedro, pescadores filhos de
Jonas, nascidos em Betsaida, residentes, porém, há muito em Cafarnaum, ambas às
margens do Lago de Genesaré, ou Mar da Galiléia. 3-Felipe, também de Betsaida. 4João, o Evangelista, o mais jovem de todos e seu irmão. 5-Tiago – os "filhos do
Trovão", como o Senhor os chamava – descendiam de Zebedeu e Salomé, que lhe foi
fiel até o Gólgota. -Natanael ou Bartolomeu, filho de Ptolomeu, era provindo de
Caná. 7-Simão, o zelotes, que substituiu Judas Iscariotes, viera de Canaan.
8-Tiago o moço, ou o Menor, e seu irmão, 9-Judas Tadeu e, 10-Mateus Levi, o expublicano, eram filhos de Alfeu e Maria de Cleofas, parenta, (prima ou irmã), de
Maria, mãe de Jesus, nazarenos todos, eram primos afetuosos e passavam como seus
"irmãos".
11-Tomé chamado Dídimo, por ser gêmeo, era descendente de um pescador de
Dalmanuta.
12-Judas, filho de Simão, originário de Kerioth, a pequena cidade da extremidade sul
da Judéia. Assinalar que foi o único judeu do grupo, não havendo também, nenhum
samaritano.
Foi substituído por Matias, escolhido por sorteio, provavelmente membro do grupo
de 72 discípulos.
Disco
Não é porque o caminhão tem disco que você deve fazer dele um voador. Legenda de
Caminhão
Disco voador é objeto que ninguém identifica, mas todo mundo fotografa. Leon
Eliachar, l923-l987, jornalista e escritor carioca
Discórdia
Assim como a justiça se abraça com a paz, assim se abraça a discórdia com a
injustiça.. Pe. Manoel Bernardes
A discórdia civil é um verme venenoso que rói as vísceras do Estado. Shakespeare
A discórdia tem três inconvenientes:São o tédio, a impaciência e a perda de tempo.
Marco Aurélio
Uma discórdia aparente e parcial contribui neste mundo para a concórdia e harmonia
geral e universal. Marquês de Maricá
Discrição
A discrição é para a alma o que o pudor é para o corpo. Francis Bacon
Estudai a vida de Jesus e sede discretos. Imperator
Na boca do discreto o que é público se torna secreto. Provérbio
Se procuras a alegria,/Sonhando dias amenos,/Pensa muito na jornada,/Fala pouco e
escreve menos.Casimiro Cunha.
Discurso
Um bom discurso deve esgotar os temas e não o ouvinte. Winston Churchill
Antes de pronunciar um discurso, mesmo se tivesses sido insistentemente rogado,
indaga de ti mesmo se o que ais dizer é mais importante que o silêncio.Saadi, poeta
persa.
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Não te orgulhes do bom êxito do teu discurso. Pensa na quantidade de ignorantes que
há em toda reunião.
Saadi, poeta persa
Disfarce
Os homens se disfarçam, como as mulheres se enfeitam, para agradarem ou
enganarem. Marquês de Maricá
A familiaridade tira o disfarce e descobre os defeitos. Marquês de Maricá
Dissimulação
A dissimulação é a mentira muda. E. Fallex
Os alfinetes são os principais cúmplices de todos os disfarces femininos. Sempre que
uma mulher precisa de ocultar um sorriso, uma turbação, um rubor, tem a certeza de
encontrar esses amigos oficiosos a servirem-lhe de pretexto.Há sempre um alfinete a
pregar, a despregar, e a pregar de novo. Júlio Diniz
Saber dissimular é a sabedoria dos reis. Cardeal Richelieu, l585-l642, ministro
francês, 6/94.
A dissimulação é a mentira muda. E. Fallex
A dissimulação nas mulheres desorienta e extravia os homens. Marquês de Maricá
Distância
Longe dos olhos, longe do coração.Ditado popular.
Ditadura
Ditadura é quando eu mando em você. Democracia é quando você manda em mim.
Millôr Fernandes
Diversidade
A prática da diversidade é a chave de sua preservação.Vandana Shiva
Diversões
As comédias são a perdição do gênero humano; e os bailes são laços que o demônio
põe às criaturas do sexo frágil. Camilo C. Branco
Há muitos divertimentos que não correspondem aos incômodos e despesas
antecedentes e conseqüentes da sua fruição. E melhor, em tal caso, escusá-los e
rejeitai-los... Marquês de Maricá
Dívidas
A divida é o primeiro herdeiro e não espera testamenteiro. Provérbio
Antes te deites sem comer, que te levantes a dever. Provérbio
A dívida é mãe prolífica de loucuras e de crimes. Disraeli
O governo deve dar prioridade à sua dívida social e não à financeira. Herbert de
Souza, o Betinho. L935-l997-, sociólogo mineiro.
Dívidas de honra é uma palavra onde a honra é terrivelmente mal empregada. K. J.
Weber
As pequenas dívidas são aborrecedoras como as moscas. As grandes, logicamente,
deveriam ser terríveis como leões e são mansíssimas. Machado de Assis
As grandes dívidas são um privilégio da riqueza. Georges Duhamel, l884-l966,
escritor espanhol.
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Dividir
Não somes simplesmente os bens da vida. . ./ Deus reparte a bondade com grandeza./
O próprio pão que te enriquece a mesa/ É mensagem da terra dividida.
Antes de maldizer a própria sorte, / Pensa nos tristes de alma consumida, / Que
vagueiam nas lágrimas da vida, / Sem migalha de amor que os reconforte./ Pensa e
traze aos que choram no caminho/ A fatia de luz do teu carinho, / Pelas mãos da
bondade, terna e boa. . ./ E encontrarás no pranto da amargura/ A fonte cristalina que
te apura/ E a Presença do Céu que te abençoa./ Auta de Souza/FCX
De que me serve saber dividir um campo, se não sei dividi-lo com meu irmão?
Sêneca
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil é vencê-los. Concepcion Arenal,
l820-l893, socióloga e ensaísta espanhola.
Divórcio
O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está
separado.Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens
hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Allan
Kardec, Codificador da Doutrina Espírita, Pseudônimo de Hippolyte Leon Denisard
Rivail, l804-l869, Educador e Filósofo francês.
Não é punindo, mas prevenindo, que se curam as chagas sociais. Facilite-se o
divórcio integral, em que o homem, restituindo à mulher a sua liberdade, nada tem
mais com a sua subsistência. Nem vida em comum, nem nomes, nem interesses.
Humberto de Campos
Divulgação
Parece-nos que o intuito que move uma pessoa que divulga sua crença é passar
adiante um conhecimento que a faz feliz, ou a torna melhor, e por conseguinte, deseja
compartilhar com seus irmãos e semelhantes. Astolfo O. de Oliveira Filho em O
Imortal de Cambé, Pr
Dizer
O "diz-se" é um imbecil ao qual atribuímos as idéias pelas quais não desejamos ser
responsáveis. Sacha Guitry
Quem diz o que quer, ouve o que não quer.
Quem diz a verdade não merece castigo.Adágio popular.
Se você não diz o que pensa, logo ousará dizer o que não pensa. Teodoro Parker,
l810-l860, teólogo americano.
Doação
Quanto mais me doar aos outros, mais jovem fico. P. C. Vasconcelos Jr.
O Natal é amor em ação.Sempre que amamos, sempre que fazemos uma doação, é
Natal
Dobrar
Melhor dobrar, que quebrar. Adágio popular.
A maneira mais segura de você dobrar o seu dinheiro é pegar as notas, dobrá-las e
guardá-las no bolso. Kin Hubbard l868-l930, cartunista americano.
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Doença
Doença crônica é tratamento de beleza para o Espírito. Richard Simonetti, escritor
bauruense.
As doenças são o juro que se paga pelos prazeres. John Ray, l627-l705, naturalista
inglês.
Tratar-se, por certas enfermidades, é como aprender a nadar. Em caso de naufrágio só
serve para prolongar a agonia. Pitigrilli
Os livros de medicina nas mãos dos doentes fazem a temperatura subir de vários
graus e suscitam sintomas inexistentes. Pitigrilli
Antes ser doente como Pascal que saudável como um homem vulgar. Agripino
Grieco

Toda doença é causada por algum tipo de bloqueio. Libere o
a cura tem início imediatamente. Dr. Schulze

bloqueio e

A doença, a velhice e a morte: três grandes humilhações para o homem. Rémy de
Gourmont, l858-l915, escritor francês.
Uma doença crônica é ordinariamente motivo de uma vida longa pela temperança,
abstinência e cautelas em que vivem os pacientes. Marquês de Maricá
O homem adoece mais por excesso de alimento do que por escassez. Sandro Malburg
Bosco
A falta de oxigênio e a acidez são as duas caras de uma mesma moeda: quando você
tem um, você tem o outro. As substâncias ácidas repelem o oxigênio; em oposto, as
substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Privar uma célula de 35% de seu oxigênio
durante 48 horas, pode convertê-la em cancerígena. Todas as células normais tem
como requisito absoluto o oxigênio, porém as células cancerosas podem viver sem
oxigênio – uma regra sem exceção. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos,
enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Otto Heinrich Warburg-18831970 –
Prêmio Nobel por descobrir a CAUSA PRIMÁRIA DE MUITAS DOENÇAS E DO CÂNCER,
provou que um estilo de vida antifisiológico e com uma alimentação antifisiológica gera
condições para as doenças invadirem o organismo.Para ele a alimentação antifisiológica –
dieta baseada em alimentos acidificantes mais sedentarismo cria no organismo um
ambiente de acidez abaixo de pH 7,0.

Investir em saúde para não gastar em doenças.
Doidice
Deve ser doida uma terra, que gasta mais na propaganda dos cigarros do que no
orçamento dos hospitais. P.C.Vasconcelos Jr.
Domar
É mais fácil domar uma fera, do que dominar uma pessoa. P.C.Vasconcelos Jr.
Domínio
A conquista das vontades e corações assegura a posse das pessoas e servos. Marquês
de Maricá
É mais fácil domar uma fera, do que dominar uma pessoa. P.C.Vasconcelos Jr.
Não é livre aquele que não obteve domínio de si próprio. Pitágoras
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Dor
Não há liberdade de escolha entre dor e não-dor. O que se pode escolher é entre
sofrer bem e sofrer mal. P.C.Vasconcelos Jr.
O homem por mais se eleve/ Seja culto como for,/ Nunca sabe quanto deve/
Ao benefício da dor.
Toda dor que no mundo padeceres, / Todo o fel que tragares, todo o pranto, / Ser-teão como trevas, entretanto, / Serás pobre de luz se não sofreres./ É que, dos
sofrimentos nasce o canto/ De alegria dos mundos e dos seres, / Pois que a dor é a
saúde dos prazeres, / O hino da luz, misterioso e santo./ Dobra o teu coração e no
silêncio/ Foge à revolta, humilha-o, vence-o/ Chorando a mesma dor que o mundo
chora; / Abre a tua consciência para as luzes/ E no mundo que o mal encheu de
cruzes, / Do Bem encontrarás a eterna aurora. Cruz e Souza/F.C. Xavier
Dói bem mais a dor, que não se quer sofrer. P.C.Vasconcelos Jr.
A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência. André Luis
Na escola da Humanidade/ Deus baseou sobre a dor/A divina faculdade/ Do ensino
superior.
Não há dor maior do que nos recordarmos dos tempos felizes na adversidade.Dante
Alighieri
A ciência, talvez a possamos conseguir sem dor. A sabedoria, certamente não.
P.C.Vasconcelos Jr.
Doces falas de amor que o vento espalha, / Juras sentidas de constância eternamente
quebradas ao nascer; / Perfídia e olvido de passados beijos... / São dores essas que o
tempo cicatriza/ Dos anos no volver. Casimiro de Abreu
A dor é um molde de raras formas onde as almas devem entrar para ficarem lindas e
Deus as querer. Antero de Figueiredo
Quem quiser elevar-se na vida deve sofrer. A dor é estímulo e força.A luta íntima que
se trava dentro do peito para vencê-la, dá a condição da vitória. O triunfo contra a dor
é o triunfo da vida. Austregésilo
Se queres felicidade/ No campo que te rodeia, / Nunca entreteças teu ninho/ Em galho
de dor alheia. F. Caldas
A dor tem uma função fundamental na economia e no desenvolvimento da vida,
especialmente do seu psiquismo; sem sofrer o homem não progrediria. Pietro Ubaldi,
A Grande Síntese.
As grandes dores são o fruto da nossa desenfreada cobiça. Voltaire
Deseje pouco, sofrerás menos.
A qualquer dor é remédio a paciência. P.Siro
Quem se não entende com a dor, desentende-se com os que sofrem. P.C.Vasconcelos
Jr.
As grandes dores são fruto de nossa desenfreada cobiça. Voltaire
A dor é uma amiga fiel. Fagus, l872-, poeta e historiador francês.
Dor bem levada achega e aconchega. Mal levada afasta e ofende. P.C.Vasconcelos Jr.
A dor é um molde de várias formas, onde as almas devem entrar para ficarem lindas e
Deus as querer. Antero de Figueiredo
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Os homens são mais sensíveis à dor que aos prazeres. Tito Lívio
Também a dor tem suas hipocrisias. Machado de Assis
A dor é uma amiga fiel. Fagus
A qualquer dor é remédio a paciência. Públio Sirus
Só poderemos curar as dores morais cercando-nos de ocupações. O estudo salva-nos
do desânimo. Duquesa de Abrantes
Aquele que compreende o Universo como uma dualidade de alma e corpo, de espírito
e matéria, de criador e criatura, vive na perpétua dor. Graça Aranha
Grande benfeitora nossa, a dor, que nos revela o valor das coisas, e das
pessoas.P.C.Vasconcelos Jr.
A dor costumada não se sente. Camões
Quem se entrega ao ócio pára, quem pratica o mal desce e destrói o próprio eu,
extingue a luz da sua compreensão; quem trabalha para o bem se eleva e dilata a si
mesmo, cria a riqueza de concepção e potencialidade d’alma – punição e prêmio
automáticos e inexoráveis. Assim a dor, pelas reações de espírito que provoca, é
agente de ascensão a fases e dimensões superiores. Pietro Ubaldi, A Grande Síntese.
Entender a dor alheia/E buscar a Lei Divina, / Eis as primeiras lições/ Que a nossa
dor nos ensina. Deraldo Neville
Dor-Estímulo
Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante
para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais,
incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma
necessidade o induziria a procurar o melhor; o espírito se entorpeceria na inatividade;
nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para frente, na
senda do progresso. Allan Kardec
Se a paixão do poeta Petrarca tivesse sido satisfeita, seu canto teria cessado, como o
do pássaro logo que os ovos se encontram depostos no ninho. Schopenhauer
Drama
Acreditava que um drama era quando o ator chorava; na verdade, é quando quem
chora é o público. Frank Capra, l902-l99l, cineasta americano.
Drible
Um drible bem dado às vezes, é melhor que um gol bonito. Denner, futebolista
brasileiro
Droga
As drogas provocam muito medo na sociedade porque se confunde uso com
dependência. Uso de drogas sempre existiu, sempre vai existir e não é uma coisa
nociva. Nociva é a dependência. Dartiu Xavier da Silveira Filho
Acho que só vai enlouquecer com droga quem tiver medo de enlouquecer sem droga.
Gilberto Gil.
Duelo
O duelo pode significar algumas vezes coragem, mas sentença absolutória de um
infame – nunca. Camilo C. Branco
O homem de valor despreza o duelo, o homem de bem o detesta. J.J. Rousseau
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Duro
Às vezes, tem-se que ser duro. Uma pessoa afogada não pode ser afagada.
P.C.Vasconcelos Jr.
Dúvida
A incerteza que esvoaça, desgraça mais do que a própria desgraça. Menotti del
Picchia
A dúvida se agita no seio da fé mais profunda, o receio no âmago da esperança mais
risonha.
As flores do coração, como as da natureza, têm um verme que as babuja. José de
Alencar
A indecisão é a prima irmã da hesitação. Commerson
Dúvidas – patrimônio daqueles que não sabem. J. Olyntho
Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe. Marquês de Maricá
Feliz a alma vulgar e rude que crê e nem sempre sabe que a dúvida existe no
mundo.A. Herculano
A dúvida é uma tortura. Camilo C. Branco
Ai que duvidar é o grande/ Atormentar da vida. Almeida Garret
Dúvidas, eis o patrimônio, – pequeno, dos que pouco sabem, e imenso, – dos que
muito sabem. J. Olyntho
Duvidar é preciso, crer e esperar é preciso. preocupar-se ansiosamente, não é preciso.
J. Olyntho
Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe. Marquês de Maricá
A dúvida/ Visguento sapo que se esconde na alma! Carlos Ferreira
Duvidemos até mesmo da própria dúvida. Anatole France
Quando começamos a duvidar, duvidamos de tudo.Pablo de Santis, in O Calígrafo de
Voltaire. (Editora José Olímpio).
A principal causa dos problemas do mundo de hoje é que os obtusos estão
seguríssimos de si, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Bertrand Russel
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Dádiva
Tua dádiva é mais bela, / Conforme razão concisa, / Se te colocar com ela/ No lugar
de quem precisa.
Não desprezes as dádivas de hoje pelas promessas de amanhã. Provérbio
Certamente, quem é digno de receber Seus dias e Suas noites, é digno de receber de
vós tudo o mais.Khalil Gibran, l883-l931, ensaísta, poeta e filósofo libanês.
Dança
A expressão mais viva de um povo reside na dança e na música. Os corpos nunca
mentem. Agnes De Mille
Dar
Um presente presta melhor serviço ao amor, que a loquacidade. C.Marot
Entrega a Deus o que tens, / Nada se leva do mundo./ A não ser aqueles bens/
Guardados no amor profundo.
Quem dá e torna a tomar corcunda há de ficar. Adágio popular.
A mulher que aceita presentes de um homem contrai uma dívida que se arrisca a
pagar com o corpo. Mme. De L'Espinasse
O modo de dar vale muito mais que o que se dá. Provérbio russo.
Quem dá o que tem, a pedir vem. Provérbio
Dá dobrado quem dá prontamente. Provérbio romano.
Dá sempre. Quem dá recebe/ As grandes luzes do Bem. / Deus nos deu tudo na vida; /
se puderes dá também.
Nasce-se, crente que foi tudo dado.Morre-se, descobrindo que tudo foi emprestado.
P.C. Vasconcelos Jr.
Melhor dar aos maus que pedir aos bons. Provérbio
Mais caro é o dado que o comprado. Ditado mineiro.
Decisão
A decisão final de uma mulher não é obrigatoriamente a mesma que ela toma mais
tarde.
Quem decide pode errar. Quem não decide já errou.Herbert von Karajan
Dedicação
A dedicação dá aos nossos sonhos as asas para se erguerem e a força para voarem.
George Herbert, l593-l633, poeta e clérigo inglês.
Defeitos
A demasiada atenção que se dedica a observar os defeitos de outrem, faz com que se
morra sem ter tido tempo para conhecer os próprios. La Bruyère
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Vivemos com nossos defeitos como com nossos odores corporais. Não nos
percebemos e eles não nos incomodam à exceção daqueles que estão conosco. Ana
Lambert. Escritora Francesa.
Cem vezes por dia enganamos os nossos próprios defeitos, censurando-os nos outros.
Montaigne
Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso: Nunca se sabe quando é o defeito
que sustenta nosso edifício inteiro.Clarice Lispector.Vl2/94.
Certos defeitos na mulher são laços: / Ligam, apertam, prendem mais ainda. Augusto
Gil
O maior defeito da mulher é o homem. Julio Dantas
Se não tivéssemos defeitos não teríamos tanto prazer em observar os defeitos
alheios. La Rochefoucauld
Divertir-se com enunciar os defeitos dos outros é prova de que não se preocupa com
os seus próprios. S. Francisco de Sales
Quando alguém nega seus defeitos ao ser repreendido por eles, só pode aumentá-los.
La Rochefoucauld
Não lamente os defeitos que tem, pratique as virtudes que não tem. Não fale mal do
escuro, acenda um fósforo. P.C.Vasconcelos Jr.
É próprio da estultícia observar os defeitos dos outros, e esquecer os próprios. Cícero
Ninguém nasce sem defeitos, ótimo é quem menos tem. Horácio
Quando queres conhecer os pontos fracos de um homem, observe quais são os
defeitos que ele nota nos outros com mais presteza. August Hare
O defeito não vem das coisas, mas sim das pessoas; assim, é indiferente que um
espírito malévolo se mantenha entre riquezas ou na pobreza, posto que seu mal se
ache ligado à sua pessoa. Sêneca
Ocupados em descobrir os defeitos alheios, esquecemo-nos de investigar os próprios.
Marquês de Maricá
Defesa
Toda vida é uma defesa de tese, diante de numerosa banca examinadora.
P.C.Vasconcelos Jr.
A defesa de u'a má causa é sempre pior do que a própria causa. B.Gracian
Nenhuma defesa como a verdade. Nenhuma arma como o afeto. Nenhum escudo
como o a Fé. P.C.Vasconcelos Jr.
Defesa civil no Rio não é contra a chuva, é contra os podres poderes. Arnaldo Jabor,
l940-, cineasta e cronista carioca.
Definição
Não há nada que melhor defina uma pessoa do que aquilo que ela faz quando tem
toda a liberdade de escolha. William M. Bulger, filósofo e político americano
Degradação
A pobreza não produz infelicidade, produz degradação. George B. Shaw
Degraus
Se pretendes alcançar/ Os sóis da Excelsa Alegria, / Aprende a galgar amando/ Os
degraus de cada dia. Casimiro Cunha
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Deitar
Quem se deita sem ceia, toda noite rabeia. Ditado português
Delação
O delator ofende a quem denuncia, a quem o ouve e a si mesmo, porque se torna
indigno aos seus próprios olhos. São Basílio
Delicadeza
A verdadeira delicadeza é sincera, despretensiosa, natural, liberta da sobranceria e
parte do sentimento íntimo de liberdade natural; é a virtude de uma alma simples,
nobre e bem nascida. D'Alembert
Para uma mulher ser amada é preciso ser amável. Ovídio
Assim como a navalha se afia melhor com azeite, a espirituosidade se exerce melhor
com a cortesia. Sem estarem cuidadosamente afiadas, ambas machucam. Edward
Young, l683-l765, poeta inglês
Delicadeza – É esta qualidade de coração que deixa de ver o caminho interrompido e
chama a atenção para as flores que embelezam o prado além do caminho.H.C. Risner.
A delicadeza é para o espírito o que a formosura é para o rosto. Voltaire
A afabilidade não se aprende: é uma expressão natural do coração, que se reveste
com todas as formas da graça. De Caylus
Se a finura não inspira sempre bondade, equidade, complacência e gratidão, dá pelo
menos suas aparências e faz que o homem pareça no exterior como deveria ser
interiormente. La Bruyère
As mulheres são capazes de fazer tudo o que nós fazemos, só com a diferença de que
são muito mais amáveis.Voltaire
A capacidade de bocejar sem abrir a boca. J.G.Pollard
A amabilidade não se aprende; é uma expressão natural do coração, que se reveste
com todas as formas da graça. De Caylus
Até os animais se rendem às delicadezas. P.C.Vasconcelos Jr.
Delinqüente
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
O castigo acompanha o delinqüente, e ainda que ronceiro, o alcança. Marquês de
Maricá
Delinqüente Infantil
Pequeno que é um grande problema.
Delito
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
Não há delito maior que a audácia de se destacar. Winston Churchill
Demagogia
O segredo do demagogo é fingir ser tão estúpido quanto sua platéia, para que ela
pense ser tão inteligente quanto ele. Karl Kraus.
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Democracia
A democracia e a ciência são efetivamente, os dois insubstituíveis suportes sobre os
quais nossa civilização descansa. Jose Henrique Rodó
Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim.
Millôr Fernandes
É o último refugio da moralidade e da justiça.
Há também nas democracias um trono: a anarquia o ocupa freqüentes vezes. Marquês
de Maricá
A democracia é como a tesoura do jardineiro, que decota para igualar. A
mediocridade é o seu elemento. Marquês de Maricá
A democracia dá a cada um o direito de ser seu próprio opressor. J.R. Lowell
Em toda forma de governo o verdadeiro legislador é o povo. Burke
Nada mais estúpido do que a democracia. O povo pensa que lhe dão o direito de
julgar, quando o fazem apenas o derrubador dos superiores. Com Péricles, com
Alcebíades, com César ou com os estadistas sul-americanos, o povo quando realiza a
prova da sua hegemonia é vítima apenas de um conto do vigário: o dos inferiores
contra os grandes. Godofredo de Alencar
Dependência
Jamais nos acreditemos maiores ou menores do que os outros. Irmão José./C Baccelli
Não dependamos emocionalmente de ninguém. Quem depende psiquicamente de
outra pessoa para viver está doente, reclamando, por isto mesmo, inadiável
tratamento. Irmão José. /C Baccelli
Qualquer dependência é ruim, não importa qual o narcótico, seja o álcool, a morfina
ou o idealismo. Carl Gustav Jung. Psicólogo e psiquiatra suíço. V9/73.
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
A vontade é uma grande feiticeira, cujo principal feitiço é o de fazer sentir a própria
liberdade. Carl Gustav Jung
É mais fácil resistir no começo que no final. Leonardo da Vinci
O que afoga alguém não é o mergulho mas o fato de permanecer debaixo d'água.
Paulo Coelho
Primeiro, hábitos são fios; depois, arames. Provérbio espanhol
Cultive os bons hábitos e seja escravo deles. Lupsamba Rampa
A gente não se liberta de um mau hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo
descer a escada, degrau por degrau. Mark Twain
Abandonando a dependência, você se fortalece e se sustenta por si só. Aracy de
Carvalho
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
O hábito não refreado logo se transforma em vício. Santo Agostinho
Cultive os bons hábitos. – Os maus crescem como mato.
Os hábitos, a principio, são como teias de aranha; depois, como cabos. Provérbio
espanhol.
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O hábito é uma segunda natureza que destrói a primeira. Pascal
O hábito é filho da preguiça e mãe da constância. M. J. de Larra
O hábito é uma empregada que acaba se casando com o patrão. P.Veron
É mais fácil vencer um hábito hoje que amanhã. Confúcio
Não há por onde escapar! Ontem depender da mãe; hoje, do pai; amanhã, do filho.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Depressão
Como o sexo, a depressão retém uma inesgotável aura de mistério. Andrew
Solomon, escritor americano.
Derrota
Mais valem as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado.
Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Mateus,8:,34,
Epístola de Pedro, 2: 19
Não há maior heroísmo do que saber suportar o peso da derrota. Rubens C.
Romanelli
Desafio
Quanto maiores o medo e a resignação, maior também a decisão de recomeçar e ir em
frente. Herbert de Souza, o Betinho, l935-l997, sociólogo Mineiro.
As mulheres desconfiam muito dos homens na generalidade e pouco na
especialidade. Commerson
Desamor
O coração que não ama/ Recorda um vulcão profundo/ Projetando fogo e lama/ Nas
esperanças do mundo.
Desânimo
Há os corajosos: os que se apresentam, cada dia. Há os desanimados: os que se
aposentam, cada dia. P.C.Vasconcelos Jr.
Desapego
O bom nudismo é o desapego da alma. Nas lutas da vida, pobre de quem se apega.
P.C.Vasconcelos Jr.
Desarmamento
O desarmamento é uma festa. Ninguém quer chegar enquanto todos os outros ainda
não tiverem chegado.
Desatinos
Em nada os homens desatinam tanto com em política e religião. Marquês de Maricá
Descansar
Descansar em demasia é oxidar-se. Sir Walter Scott
Trouxe – me a vida um recado/ Que não me sai da lembrança:/ Pessoa que não
trabalha/ E aquela que não descansa.
Ninguém pense em morrer para descansar... pois ninguém morre e ninguém descansa.
Francisco Fernandes, trovador paranaense.
Descanso
O descanso é bom...para os mortos. Thomas Carlyle, l795-l881, historiador inglês.
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Descansamos, de dentro para fora. P.C.Vasconcelos Jr.
O homem moderno só consegue descansar deixando as pessoas, buscando coisas.
P.C.Vasconcelos Jr.
Descobrimento
Maravilhar-se é o primeiro passo para o descobrimento. Louis Pasteur
Todos os homens descobrem o que pensam a respeito de si mesmos quando sua
essência mais íntima está sob ataque. Salma Rushdie, escritor anglo-indiano.
O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas a de descobrir, o que é o oposto.
Bertrand Russell
Desconfiança
Quem não desconfia de si desmerece a confiança dos outros. Marquês de Maricá
A desconfiança é a sentinela da segurança. Marquês de Maricá
Desconfio de quem não ri, sobretudo de si próprio, e depois dos outros. Desconfio de
quem se leva muito a sério. Lina Wertmüller
Todo aquele que demonstra sua desconfiança convida os outros para traí-lo. Voltaire
Todo aquele que desconfia, convida os outros a traí-lo. Voltaire
É aconselhável pedir desculpas a um homem, se estiver errado – e a uma mulher, se
você tiver razão.
Desconfia da bondade/ De todo e qualquer irmão/ Que passa o dia a queixar-se/ De
espinhos da ingratidão. Casimiro Cunha
Desconfiamos dos amigos por causa de seus defeitos, e dos inimigos por causa de
seus méritos. C. Chincholle
Corre-se o mesmo risco em se acreditando em tudo como em nada. Diderot
As mulheres desconfiam muito dos homens na generalidade e pouco na
especialidade. Commerson
Não há limites para a credulidade humana; está para nascer o homem prudente que
saiba venerar na desconfiança a suprema sabedoria. Malheiro Dias
A desconfiança é o farol que guia o prudente. Shakespeare
Desconhecido
Considera-se magnífico tudo quanto se desconhece. Tácito
Descrença
Ignorância e descrença /Estranha dupla infeliz... /Uma não sabe o que pensa, /Outra
não sabe o que diz.
O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas a de descobrir, o que é o oposto.
Bertrand Russell
Desculpa
A maior parte de meu tempo é despendida na investigação de choques de veículos
que se achavam ambos, em suas mãos, ambos tocando as buzinas, ambos parados.
Um juiz da Suprema Corte americana.
Uma desculpa não pedida é uma acusação manifesta. Provérbio abissínio
O homem que quer fazer dá um jeito; aquele que não quer, dá desculpas. Stephen
Dolley Jr. Seleções -3-2.000
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O silêncio generoso/ Da desculpa de um momento/ Pode evitar muitos anos/ De
conflito e sofrimento. Casimiro Cunha
Toda vez que alguém diz a verdade, no Brasil, tem de ficar pedindo desculpas. César
Giobbi, l938-, jornalista brasileiro.
Aos males pedir razão/ É pedir firmeza à sorte. Rodrigues Lobo
Desejo
O desejo é a própria essência do homem. Baruch Spinosa, l632-l677, filósofo
holandês.
Esperar é o tormento do desejo. J. M. de Macedo
O ser humano necessita de desejos. Claude-Adrien Helvéthius, l7l5-l771, filósofo
francês
Desejo - Não desejes e serás o homem mais rico do mundo. Cervantes
Muitos dentre nós passamos a metade de nosso tempo desejando coisas que
poderíamos possuir se não passássemos a metade do nosso tempo desejando-as.
Alexander Woollcott.
Como o desejo é cego, persuade/ Que aquilo que nos foge é o melhor. Rodrigues
Lobo
O desejo é o impulso; o fim, a posse. Maciel Monteiro
Nunca estamos mais longe de nossos desejos do que quando imaginamos tê-los
realizado. Goethe
Facilmente aos olhos se figura / Aquilo que se pinta no desejo. Camões
A variedade/ é congênita à nossa natureza, / cada instante mudamos de desejos.
Filinto Elísío
Cada qual examine o que desejou em toda sua vida passada. Se for feliz, verá que o
deve ao fato de nunca ter conseguido ter conseguido seus desejos. Príncipe de Ligne
O que amamos, em última análise, são os nossos próprios desejos e não a coisa
desejada.
Preceito claro da vida/ Nos destinos mais vulgares: /Serás tanto mais feliz/ Quanto
menos desejares.Sabino Batista
O desejo, nascido dos íntimos movimentos da alma, cria a função; a função cria o
órgão que, por sua vez, consolida a função. Sua Voz/Pietro Ubaldi – A Grande
Síntese.
Acabamos por amar nosso próprio desejo, em lugar do objeto desejado.
16 - Campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na
gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na
colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à Lei, é igual ao
tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. André Luiz
Desejo Sexual
Atração mútua dos sexos, determinada pelo instinto.Coelho Neto
Desemprego
O desemprego do homem deve ser tratado como tragédia e não como estatística
econômica. Papa João Paulo II
Desengano
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Doce mentira/ Sabe agradar; / Um desengano/ Pode matar. Marquês de Maricá
Procura o desengano; /Ele socorre aqueles que o procuram, / Ele o bálsamo dá, com
que se curam/ As feridas, que faz Amor tirano. Bocage
Homens há em que o desengano gera o ceticismo. Em outros, porém, a fé é tão
profunda e tão de raiz que não há extirpá-la; não podendo arrancá-la, o que fazem a
ingratidão e a deslealdade, que à força de a abalarem, deixam ali uma chaga que se
está magoando a cada instante contra as misérias do mundo. José de Alencar
Delinqüente
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
Delinqüente
O castigo acompanha o delinqüente, e ainda que ronceiro, o alcança. Marquês de
Maricá
Delinqüente Infantil
Pequeno que é um grande problema.
Delito
Uma sociedade embrutece mais com o uso habitual de castigos do que com a
repetição dos delitos. Oscar Wilde, escritor irlandês.
Não há delito maior que a audácia de se destacar. Winston Churchill
Demagogia
O segredo do demagogo é fingir ser tão estúpido quanto sua platéia, para que ela
pense ser tão inteligente quanto ele. Karl Kraus.
Democracia
A democracia e a ciência são efetivamente, os dois insubstituíveis suportes sobre os
quais nossa civilização descansa. Jose Henrique Rodó
Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim.
Millôr Fernandes
É o último refugio da moralidade e da justiça.
Há também nas democracias um trono: a anarquia o ocupa freqüentes vezes. Marquês
de Maricá
A democracia é como a tesoura do jardineiro, que decota para igualar. A
mediocridade é o seu elemento. Marquês de Maricá
A democracia dá a cada um o direito de ser seu próprio opressor. J.R. Lowell
Em toda forma de governo o verdadeiro legislador é o povo. Burke
Nada mais estúpido do que a democracia. O povo pensa que lhe dão o direito de
julgar, quando o fazem apenas o derrubador dos superiores. Com Péricles, com
Alcebíades, com César ou com os estadistas sul-americanos, o povo quando realiza a
prova da sua hegemonia é vítima apenas de um conto do vigário: o dos inferiores
contra os grandes. Godofredo de Alencar
Dependência
Jamais nos acreditemos maiores ou menores do que os outros. Irmão José./C Baccelli
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Não dependamos emocionalmente de ninguém. Quem depende psiquicamente de
outra pessoa para viver está doente, reclamando, por isto mesmo, inadiável
tratamento. Irmão José. /C Baccelli
Qualquer dependência é ruim, não importa qual o narcótico, seja o álcool, a morfina
ou o idealismo. Carl Gustav Jung. Psicólogo e psiquiatra suíço. V9/73.
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
A vontade é uma grande feiticeira, cujo principal feitiço é o de fazer sentir a própria
liberdade. Carl Gustav Jung
É mais fácil resistir no começo que no final. Leonardo da Vinci
O que afoga alguém não é o mergulho mas o fato de permanecer debaixo d'água.
Paulo Coelho
Primeiro, hábitos são fios; depois, arames. Provérbio espanhol
Cultive os bons hábitos e seja escravo deles. Lupsamba Rampa
A gente não se liberta de um mau hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo
descer a escada, degrau por degrau. Mark Twain
Abandonando a dependência, você se fortalece e se sustenta por si só. Aracy de
Carvalho
Coisa sem a qual não podemos passar, não a possuímos. Possui-nos. Ivern Ball
O erro do viciado é o mesmo do elefante: não sabe a força que tem. Anônimo.
O hábito não refreado logo se transforma em vício. Santo Agostinho
Cultive os bons hábitos. – Os maus crescem como mato.
Os hábitos, a principio, são como teias de aranha; depois, como cabos. Provérbio
espanhol.
O hábito é uma segunda natureza que destrói a primeira. Pascal
O hábito é filho da preguiça e mãe da constância. M. J. de Larra
O hábito é uma empregada que acaba se casando com o patrão. P.Veron
É mais fácil vencer um hábito hoje que amanhã. Confúcio
Não há por onde escapar! Ontem depender da mãe; hoje, do pai; amanhã, do filho.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Desenvolvimento
O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico o permite ser. George
Orwell
A tecnologia ensinou uma coisa ao homem: nada é impossível. Lewis Mumford,
l895-l990, filósofo americano.
Quando existe avanço tecnológico sem avanço social surge, quase automaticamente,
um aumento da miséria humana. Michael Harrington, l928-l989, sociólogo
americano.
Desespero
Jamais se desespere em meio das mais sombrias aflições da sua vida, pois das nuvens
mais negras cai água límpida e fecunda. Provérbio chinês.
Desfrutar
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Desfrute hoje. É mais tarde do que supões. Ditado chinês.
Desgostos
Desgostos ? Usa a coragem./ Conforme a sabedoria, / Desgostos, em si, é mensagem,
/ Aviso que Deus te envia.
O extremo de um grande prazer é um desgosto. Camilo C. Branco
Desgostos além da vida / Que a morte não diz porque: /Recordar quem nos olvida, /
Abraçar quem não nos vê.
Desgraça
Não devemos ter muita pressa em nos afligir: esperemos que a desgraça, que
choramos, tome maiores proporções. Fontenelle.
Dói mais a desgraça, que veio depois da ventura. P.C.Vasconcelos Jr.
Da escada da desgraça não se conhece o último degrau. Edouard Rod
O ouro prova-se com o fogo, os homens com a desgraça.Sêneca
Anda depressa e alcançarás a desgraça; anda devagar e serás alcançado por ela.
Provérbio russo
O homem não sabe nunca quando chegou ao cúmulo da desgraça. Shakespeare
A desgraça abre a alma a uma luz que a prosperidade não vê. Lacordaire
A pior desgraça é aquela que te deixa sem ter a quem reclamar. Tutty Vasques
Desigualdade
Não há desigualdade verdadeira, senão a que separa o homem honrado do criminoso
mau. Essa sim, que é estabelecida por Deus, que, na hora solene, extremará os eleitos
dos réprobos. Júlio Diniz
Não se pode igualar desigualdades. In Oração ao Moços. Rui Barbosa.
Desilusão
A desilusão golpeia o egoísmo.
A desilusão pode trazer, presa nos dedos, a chave da porta da felicidade.
P.C.Vasconcelos Jr.
Desinfetante
Substância que substitui um mau cheiro por outro.
Desinteresse
O desinteresse provoca a nossa suspeita, como uma anomalia que nos aparece
inesperadamente. E. Wertheimer
Desobediência
O mundo é filho da desobediência. Se Adão tivesse cumprido as ordens do Senhor, a
humanidade ficaria limitada nas personagens do Paraíso. Correia Júnior
O ato de desobediência, como ato de liberdade é o começo da razão. Erich Fromm,
psicanalista alemão.
A desobediência expulsou Adão do paraíso, e impediu-o de voltar para lá. Franz
Kafka
Muitas provas na existência/ Que varamos de alma aflita/ São de nossa resistência/
Ao que Deus nos determina.
Desonestidade
Todo homem que se vende recebe mais do que vale. Barão de Itararé
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Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por
desonestidade. Sócrates
Nem tudo o que dá certo é certo. David Capistrano
Integridade, quantas roubalheiras se cometem em seu nome. Humberto de Campos
A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Provérbio 13:11
Uns repartem o que é seu, e ficam mais ricos... Outros arrebatam o que não é seu, e
continuam na miséria. Anônimo.
Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Abraão Lincoln
Quem enriquece à custa do pobre acabará ficando pobre. Provérbio 22: 16
Desonra
Para lavar uma só nódoa do impudor não há no mundo Jordão, nem mesmo o Jordão
da vida em lágrimas. J. Manoel de Macedo
A desonra que se estorce numa esteira é que nunca se reabilita. Camilo C. Branco
Desordem
Há pessoas que se identificam com a desordem. Sentem-se à vontade na tormenta.
São temperamentos resolutos e superficiais que não necessitam de reflexão para
agir.Falta-lhes vida interior. O homem de sensibilidade naufraga na desordem.. Não
tem tempo para reagir. As emoções acumulam-se, cavando cada vez mais o sistema
nervoso até a sua completa destruição. Sérgio Milliet
Despedida
Nenhuma despedida é tão penosa no mundo como a despedida do poder. Talleirand,
estadista e escritor francês.
*Despeito
O despeito, quando facilmente podemos esmagar quem o causa, tende a manifestarse antes pelo insulto do que pela violência. A. Herculano
Desperdício
Sem disciplina não há presentemente povo que caminha para frente e para longe.
Combater o desperdício é submeter à disciplina da razão, da lógica e da economia,
todos os nossos atos. O desperdício é uma forma der anarquia. Quando não vem da
loucura, vem da loucura, vem da patetice. Plínio Barreto
Do que largamos na estrada, / Entre as prendas, as mais belas/ A hora desperdiçada/ É
a maior de todas elas. Casimiro Cunha
Despotismo
O despotismo impera sobre povos covardes ou corruptos.Echeverria
O despotismo não pode medrar numa nação que tenha consciência de seus direitos e
os queira defender. Osório
Quem não precisa colocar sua autoridade à prova deixa todos livres para se
manifestarem e criarem. Isso se chama grandeza. Annie Ross
Sobre consciências avassaladas não há senão um império possível – o império
despótico. E do dia em que esse império se funda, pode-se datar a héjira da probidade
política, da sã razão e da liberdade legal. Quintino Bocaiúva
Desprendimento
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu amor. Anônimo
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Queres um segredo para ser feliz? Dá-te e serve aos outros, sem esperança de que te
agradeçam. Padre Escrivã
Desprezo
Acabamos sempre por desprezar os que compartilham as nossas opiniões com
demasiada facilidade. Jules Renard l865-l9l0, Dramaturgo francês.
Ninguém receia tanto o desprezo do próximo como os que costumam desprezar a
todos. La Rochefoucauld
O desprezo é a única coisa que vence uma mulher altiva. Eugene Sue
O desprezo até mata a aversão. Rebelo da Silva
O desprezo vem da cabeça, o ódio vem do coração; um exclui no outro.
Schopenhauer
Se o desprezo alguma vez nos alivia, nunca nos consola. Tournier
Sejamos avaros de nosso desprezo: é o que existe de melhor em nós. Régismanset
O tirano morre e seu reino acaba. O mártir morre e seu reino começa. Soren
Kierkegaard
Tudo se pode suportar, exceto o desprezo.Voltaire.
Para suportarmos o desprezo nada melhor que analisarmos imparcialmente se é justo
e merecido ou não. Seja o que for, devemos condoer-nos da presunçosa atitude, sem
guardar ressentimento ou desprezar quem nos despreza, sobrepondo-nos, porém,
ativando a auto-estima e a confiança em nós mesmos. J. Olyntho.
Destaque
Não há delito maior que a audácia de se destacar. Winston Churchill
Destino
Todo rio na corrente busca um lago, um rio, um mar. Mas o destino da gente quem
sabe onde vai parar? Adelmar Tavares
O homem, geralmente, encontra o seu destino nos caminhos que tomou para evitá-lo.
La Fontaine
Em seus tratos com o homem o destino jamais fecha as suas contas. O. Wilde
O importante não é o que nos faz o destino mas o que nós fazemos dele. Florence
Nightingale, l820-l870, enfermeira inglesa
O destino, como os tramaturgos, não anuncia as peripécias, nem o desfecho.
Machado de Assis
Não há destinos: o que há são ilusões, enganos, sonhos de felicidade que o mundo
não tem. Camilo C. Branco
Tu és o arquiteto de seu próprio destino: trabalha, espera e ousa. Ella Wheller Wilcox
E àqueles, cujo vôo foi mais alto,/ mais próximo do abismo fica o salto. Torquato
Tasso
Ninguém sabe no mundo o seu destino, muito menos se o não merecia.A. J. Pereira
da Silva
O destino é um mar sem praias. Swinburne
O destino é uma palavra vã, é uma negativa ao que Jesus Cristo nos diz dos
sofrimentos neste mundo, e dos contentamentos no outro. Camilo C. Branco
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Todo rio na corrente/ busca um rio, lago, um mar./Mas o destino da gente/ quem sabe
onde vai parar? Adelmar Tavares
Destruição
Que assombrosa maravilha a destruição produzindo a formação, a morte, a vida, o
mal, o bem e tudo harmonizando-se e contribuindo para a renovação, conservação e
perpetuidade deste mundo! Marquês de Maricá
A inércia favorece a atrofia e abre as portas à destruição.
O progresso não seria possível se não houvesse a morte e a conseqüente renovação. J.
Olyntho
Determinação
O caminho do sucesso está cheio de lugares tentadores para estacionar. Sel. 5-01
Determinismo
A lei do baixo mundo da matéria é determinismo; a lei do espírito é liberdade; por
evolução, opera-se a passagem do determinismo ao livre arbítrio.Pietro Ubaldi – A
Grande Síntese pág. 253.
Deus
Dois trabalhos de mãe, durante a vida: falar de Deus a seus filhos, falar dos filhos a
Deus.P. C. Vasconcelos Jr.
Só o lago manso reflete o céu. Só quem tem paz fornece endereço de Deus.P. C.
Vasconcelos Jr.
Nós todos vamos pela vida em fora/ Deixando no caminho os mesmos traços, / Em
Deus buscando a Perfeição que mora / No cume inatingível dos Espaços!... /
Buscando o Indefinível, o Insondado, / Deus que é o Amor eterno e ilimitado/ E a
gloriosa síntese de tudo. Raul de Leoni/F.C.Xavier
Deus está muito além dos universos/ E está em ti, em toda substância./ Para Deus não
há tempo nem distância/ E tudo, e todos, somos n'Ele imersos./ Deus é força, é Poder,
é Pensamento./ De si mesmo o Princípio eterno e o Fim./ Está no Fogo e no Ar, na
Água e no Vento./ Até na flor mais tenra do jardim/ Deus está – o eterno num
momento – / E está, réstia de luz – dentro de mim! Clóvis Ramos, poeta paulista.
Deus nos trata, conforme nós tratamos os outros. Deve ser por isto que, por vezes,
não nos trata bem.P. C. Vasconcelos Jr.
Os milhões de áureos lustres coruscantes/ que estão da azul abóbada pendendo: / O
sol, e a que ilumina o trono horrendo/Dessa que amima os ávidos amantes: /As
vastíssimas ondas arrogantes, / Serras de espumas contra os céus erguendo, / A leda
fonte humilde o chão lambendo, / Lourejando as searas flutuantes. / O vil mosquito, a
provida formiga, / A rama chocalheira, o tronco mudo, / Tudo o que há, Deus a
confessar me obriga. / E para crer num braço autor de tudo, /Que recompensa os
bons, que os maus castiga, / Não só da fé, mas da razão me ajudo. Bocage
Deus cura, o médico manda a conta.
Quando Deus quer, o fel se converte em mel. Marquês de Maricá
Podemos subtrairmo-nos às vistas dos homens mas não aos olhos de Deus; mais
numerosos que estrelas têm os céus, e flores a terra. Marquês de Maricá
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De forma superficial e relativa embora, – é necessário que saibamos o que seja Deus,
ou seja, Seu pensamento, Sua vontade, Seus atributos, as Leis pelas quais rege o
Universo físico, como o espiritual. Necessário conhecermos também as leis da
Natureza, na qual estamos incluídos; conhecer-se a si mesmo e desse conhecimento, e
de outros atinentes, deduzir o que, – grosso modo – pode e deve ser o nosso
semelhante. Fundamental e fator sine qua non, é que levemos em conta o fator
espiritual, isto é: o Espírito, desde que o ser humano nada mais é do que um espírito
encarnado, em provisório estágio na Terra, a Morte não sendo nada mais que a
desencarnação, ou seja a liberação natural do Espírito, de um corpo já exaurido do
fluido vital. Como está excelentemente indicado na teoria da Caverna, de Platão, é
completamente errônea a impressão que temos quanto à importância do mundo da
matéria face ao mundo das Idéias, ou do Espírito, impressão ilusória, pois o mundo
espiritual é preexistente e sobrevivente a tudo, por serem indestrutíveis os elementos
de que é constituído. É ilusória a macicez, a concretude da matéria: o movimento
vertiginoso dos elétrons na periferia das células constituintes das sustâncias com que
entramos em contato causa-nos esta impressão. É o que notoriamente ocorre com o ar
dos ventiladores e o fluxo rapidíssimo da água: cujo contato causa-nos a sensação, a
impressão de uma macicez inexistente. Ilusão dos sentidos, não realidade.J. Olyntho
Quando Deus fecha uma porta, abre dez janelas.Ditado popular.
O que é Deus ninguém o entende, que a tanto o engenho humano não se estende.
Camões
Deus nos vê, nos ouve, e conhece os nossos pensamentos e intenções mais secretas:
ai de quem não o acredita. Marquês de Maricá
Deus não nos conhece globalmente, mas pessoalmente e como a gente é. P. C.
Vasconcelos Jr.
Deus é o invisível evidente. Victor Hugo
Um bem infinito exclui e não consente mal eterno. Marquês de Maricá
Não me importa saber que Deus não esteja do meu lado. O que espero ardentemente é
que eu me encontre a o lado dele. A.Lincoln
Tudo o que não nos aproxima de Deus, só nos pode afastar dele. São Tomás de
Aquino.
É fácil conhecer a Deus, se não nos afligimos em defini-Lo.
Quanta vez a gente vai a Deus, levando uma pergunta firme, fixa, pontiaguda e torna,
trazendo uma outra que Ele nos fez! P. C. Vasconcelos Jr.
Oração nunca é monólogo. Nem com Deus a gente fala sozinho. P. C. Vasconcelos
Jr.
Se o Destino me obrigar a viver um dia sem que eu tenha aprendido alguma coisa
que me aproxime de Deus, que a aurora desse dia não seja abençoada.
Deus não teria alcançado o grande público sem a ajuda do diabo. Jean Coteau,
escritor francês, l889-l963.
Deus parece mais pai de quem é menos filho. P.C.Vasconcelos Jr.
Em Deus não há castigo, nem muito menos vingança. Quando muito, há o respeito à
lógica dos fatos. P.C.Vasconcelos Jr.
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Não me importa que Deus não esteja do meu lado. O que espero ardentemente é que
eu me encontre ao lado dele. A. Lincoln
Nenhuma substância pode existir ou ser concebida fora de Deus. B. Spinoza 16321677
O que é Deus ninguém o entende, que a tanto o engenho humano não se estende.
Camões
Deus é o invisível evidente. V.Hugo
Não me importa saber que Deus não esteja do meu lado. O que espero ardentemente é
que eu me encontre a o lado dele. A.Lincoln
Deus é a grande alma do Universo, centro de irradiação e atração. Aquele que é tudo,
o Princípio e suas manifestações.Eis o novo monismo, que sucede ao politeísmo e ao
monoteísmo das eras passadas. Pietro Ubaldi - A Grande Síntese
Quando chegamos a conceber a idéia de um ser ou unidade infinita e misteriosa
compreendendo e animando toda a imensidade, temos chegado a sentir a síntese mais
sublime a que pode elevar-se o entendimento humano. Marquês de Maricá
Não vês a Deus, e no entretanto o reconheces por meio de suas obras. Cícero
Não há coisa que Deus não possa fazer. Cícero
Quem não amar a Deus, Deus não castiga. Teixeira e Souza
Alguns filósofos querem dar uma explicação do mundo prescindindo da alma e de
Deus. Tanto valeria querer explicar a cor, suprimindo a vista e a luz. Fabre
Uma das punições de quem vive sem Deus é sofrer sem consolação. Bougaud
A grandeza de Deus dá vida a tudo, e tudo serve a Deus por modos vários. Gonçalves
de Magalhães
Não existe mais próxima nem mais distante, mais oculta e mais visível do que Deus.
Frei Luiz de Granada
Lendo a biografia dos homens ilustres, devemos admirar o Ser Supremo, que,
concebendo na sua mente divina o gênero humano, o realizou e pôs em ação no teatro
deste mundo para obrar e representar nas suas variadas cenas com uma inteligência
de algum modo criadora, e com variedade e novidade assombrosa em seus atos e
procurações industriais e intelectuais.Marquês de Maricá
Devemos louvar a Deus não só quando gozamos, mas também quando não sofremos.
Marquês de Maricá
087- Deus se generaliza em todo o universo, e de algum modo individualiza os seus
divinos atributos nas obras da natureza, revelação autêntica da sua infinita sabedoria.
a Deus, autor do amor paterno e materno, amará as suas criaturas vivas, sensíveis e
inteligentes, menos do que os pais amam seus filhos? Não. Tais criaturas, antes de
existirem, tiveram o seu tipo ideal e primitivo em Deus, e por isso uma paternidade
divina que não pode deixar de amar suas obras, produções da sua infinita sabedoria,
poder e bondade.
Eu creio firme em Deus.Na vida incerta/Que seria de nós, se ele não fora/ A nossa
esperança, a nossa estrada aberta? J. Simões Dias
O universo não é senão um vasto símbolo de Deus. Carlyle
É preciso amar só a Deus, e odiar só a nós mesmos. Pascal
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Deus é o que há de mais claro e de mais impenetrável Lacordaire
Deus é como o vento que passa: sentimo-lo por toda a parte e não o vemos em
nenhum lugar. Normand
Todas as obras de Deus são maravilhosas; porém a maior de todas as maravilhas é a
existência do mesmo Deus.Marquês de Maricá
Enquanto temos medo de Deus, não o conhecemos: principiamos a conhecê-lo
quando principiamos a amá-lo, pela fruição refletida, estudo e admiração das suas
obras.Marquês de Maricá
Quer Deus que a pessoa valha/ não por aquilo que tem/ mas pelas bênçãos que
espalha/ na semeadura do bem
Deus sendo o idealismo por essência, os homens não podem elevar-se a uma noção
sublime do seu ser e atributos senão pelo materialismo que é a sua revelação
simbólica, sensível e objetiva.Marquês de Maricá
Vemos um ponto da criação universal e queremos avaliar o todo e seu divino autor
pelas idéias e conhecimentos apoucados, locais e parciais que possuímos; eis aqui a
origem dos nossos maiores erros, absurdos e disparates.Marquês de Maricá
Deus sendo imenso, infinito e incompreensível é uma unidade que, compreendendo
tudo, não pode ser compreendida ou limitada por coisa alguma.Marquês de Maricá
Se o universo é obra de uma sabedoria e poder infinito, o sistema da sua criação deve
ser perfeitíssimo no seu todo e partes, destinado a simbolizar, representar e revelar os
atributos de Deus, e a felicitar as suas criaturas vivas, sensíveis e inteligentes a quem
deu e dá o ser para que participem da sua vida, inteligência, ação e
felicidade.Marquês de Maricá
Como o escultor não é a estátua que formou, nem o pintor o quadro que executou,
nem o poeta o poema que compôs, assim Deus não se individualiza nas suas obras
maravilhosas; é independente delas ainda que concebidas na sua divina mente e
realizadas pela sua onipotência no tempo e no espaço. É deste modo que se deve
entender o panteísmo: seria absurdo considerá-lo de outra maneira. Marquês de
Maricá
Não devemos desesperar quando sofremos, tendo a Deus presente, que tudo sabe e
pode: recorrendo à sua infinita bondade podemos estar seguros da sua indefectível
proteção.Marquês de Maricá
Deus escreve direito por linhas tortas: é um dito vulgar de muito profunda
significação. Marquês de Maricá
Embebei-vos em Deus, impregnai-vos de sua sabedoria pelo estudo das suas obras, e
tereis nesta vida uma prelibação da bem-aventurança eterna.Marquês de Maricá
Quando lhe perguntaram que coisa seria Deus, Epicteto disse: “Se eu o pudesse
declarar, ou eu seria Deus ou Deus não o seria”.
Guardarei para vós os conceitos de tempo, espaço, quantidade, medida, movimento e
perfectibilidade.Não procureis medir a Divindade como medis a vós mesmos, por
multiplicação e expansão do vosso concebível, E sés quiserdes somar ao Infinito
todos os vossos superlativos, dizei ao Infinito: isto ainda não é Deus”. Pietro
Ubaldi,”A Grande Síntese”.
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“... surge o problema deveras embaraçoso de saber se os Espíritos vêem a Deus. O
embaraço está em que, para alguém, encarnado ou desencarnado, ver a Deus, seria
preciso que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tivesse uma
forma e se encontrasse em alguma parte – duas condições que não podem ser
satisfeitas, visto como Deus é incorpóreo e se manifesta por toda parte através de suas
leis”. – Mário Travassos, em artigo estampado em Estudos Psíquico, agosto de l967.
A impossibilidade em que me vejo de provar que Deus não existe, prova-me a sua
existência. La Bruyère
Deus é a única potência criadora, que reina sobre todos os universos, é o único
princípio universal, mas não divisível, que cria, mas não pela divisibilidade da sua
essência. Deus é UNO.J.B. Roustaing.
As almas iluminadas que perceberam a verdade hão-de instruir-se no conhecimento
do aspecto transcendental de Deus; se tu te prostrares diante delas, as interrogares e
as servires como discípulo. Bhagavad-Gitâ
Devagar
Devagar se vai ao longe. Adágio popular.
Dever
Meu dever é o lado avesso do meu direito. P.C.Vasconcelos Jr.
Saber sacrificar tudo a um dever é a principal e a mais difícil ciência que nós temos
de aprender na vida. Julio Diniz
O dever, como a moldura, não restringe, embeleza. P. C. Vasconcelos Jr.
Não fujas à escravidão do dever, para que sua liberdade seja digna. Emmanuel
Saber sacrificar tudo a um dever é a principal e a mais difícil ciência que nós temos
de aprender na vida. Júlio Diniz
Os que mais pugnam pelos seus direitos são os que mais esquecem, às vezes, dos seus
deveres Gonçalves de Magalhães
Quando tiveres cumprido o teu dever, resta-te ainda outro a cumprir; mostrar-te
satisfeito Goethe
Por caros que vos sejam o vosso patrimônio, a honra e a vida, estejais prontos a
sacrificar tudo ao dever, se este vos exigir semelhante sacrifício. Sílvio Pellico
Só vemos nossos deveres tais como são no dia em que começamos a amá-los. A. de
Gasparini
A obediência ao dever, a qualquer custo e risco, é a essência da vida mais
elevadamente civil. Smiles.
A perpendicular, que desce das alturas do ideal ao chão da vida, risca o ângulo reto
do dever. P.C.Vasconcelos Jr.
Nada é mais cruel que o dever em concorrência com a afeição, porque é
indispensável que o dever vença. Lacordaire.
Deus nunca nos impõe um dever sem nos dar o tempo necessário para cumpri-lo.
Ruskin
Eu acredito que não nascemos para ser felizes, mas também para fazer nosso dever; e
felizes nós se soubermos em que consiste ele. F. Nietzsche
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subordinação aos deveres cívicos é o maior título de merecimento para o cidadão de
uma pátria livre. Lauro Muller
Cumpra o teu dever, aconteça o acontecer. Provérbio
Antes te deites sem comer, que te levantes a dever. Provérbio
Por mais que a revolta brade,/ Fugindo de obedecer / Só existe a liberdade/
Onde se cumpre o dever.
Quando um dever parece por demais pesado, pode-se aliviá-lo cumprindo-o com o
maior escrúpulo. Goethe
Quem sonha achar a ventura/ Pratique o bem por dever./ Na vida o ato de dar/ É a
forma de receber.
Vontade de Deus no fundo, / Conforme a sabedoria/ É o dever à nossa frente/ Nas
sendas de cada dia.
O dever, este irmão do sacrifício, este pai da felicidade. P.C.Vasconcelos Jr.
Ponha capricho no dever, ponha alma nas coisas, ponha coração na vida.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dever, este irmão do sacrifício, este pai da felicidade. P.C.Vasconcelos Jr.
Ponha capricho no dever, ponha alma nas coisas, ponha coração na vida.
P.C.Vasconcelos Jr.
A correção é um dever austero, uma prática difícil, mas uma necessidade absoluta.
Besson
O dever nasce da exata compreensão da responsabilidade que nos cabe em relação às
luzes que de Deus recebemos.Adélia Macedo Soares
Devir
Há sempre em nosso resgate do passado um anseio pelo devir. Antônio Negri,
filósofo italiano.
Devoção
A devoção é o anjo consolador das almas piedosas. Grácia da Cunha Costa
Devotamento
Queres um segredo para ser feliz? Dá-te e serve aos outros, sem esperança de que te
agradeçam. Padre Escrivã
Nasce-se, crente que foi tudo dado. Morre-se, descobrindo que tudo foi emprestado.
P.C.Vasconcelos Jr.
Toda vida é uma defesa de tese, diante de numerosa banca examinadora.
P.C.Vasconcelos Jr.
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Devotamento sincero/Não procura condição./ Caridade verdadeira/ Nunca viu
ingratidão.
Desânimo
Há os corajosos: os que se apresentam, cada dia. Há os desanimados: os que se
aposentam, cada dia. P.C.Vasconcelos Jr.
Desapego
O bom nudismo é o desapego da alma. Nas lutas da vida, pobre de quem se apega.
P.C.Vasconcelos Jr.
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Num tempo em que os maus não perdem tempo, não nos demos o luxo de
desentendimentos. P.C.Vasconcelos Jr.
Dia
Os dias soma-os a vida, diminui-os a morte, multiplica-os a ressurreição. Pe. Antônio
Vieira
Nossos dias são como as estrelas cadentes. Mal os vemos quando passa; deixam
depois que passam um sulco indelével na memória Benjamin Franklin
Que se pode esperar de bom de um dia que começamos de manhã, levantando da
cama? Provérbio vienense.
Cada dia constitui uma vida nova para o homem que sabe viver. Dale Carnegie Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Pág. 9.
Diagnóstico
O médico alcança fama não pela capacidade de fazer diagnósticos, mas pela
clarividência dos seus prognósticos. E ele está certo. Pois, o que adianta o doutor
dizer: "você tem uma doença que é uma mutação do cromossomo l7".E daí? Você
quer saber o que vai acontecer. "Vou morrer? "Ou: "Posso continuar trabalhando?"
Isso é o prognóstico. Dráuzio Varella, cancerologista brasileiro.
Diálogo
O homem alcança enorme vitória sobre si mesmo quando consegue manter um longo
diálogo com sua consciência sem se perturbar.
Quanta gente há, que, por um motivo ou por outro, suspendeu seu diálogo com Deus.
P.C.Vasconcelos Jr.
Dicionário
A natureza é um imenso dicionário. Lineus, l707- l769. Médico e botânico sueco.
Um dicionário é o universo em ordem alfabética; é o livro por excelência; todos os
outros estão ali dentro: basta tirá-los para fora. Anatole France
Dieta
E acrescentou: Eis que vos dou toda erva que produz semente sobre a superfície
inteira da terra, e toda árvore que dá fruto e produz semente; servirão para vós de
alimento. Gênesis 1,29
Comecei uma dieta, cortei bebida e comidas pesadas. Em catorze dias perdi duas
semanas. Joe E. Louis. escritor americano
A dieta é o sedativo sócio-político mais poderoso na história da mulher. Luís
Nogueira Marcos, psicólogo espanhol
Dietética
Um otimismo moderado, que de resto nasce de uma sincera filosofia de vida,
pertence à dietética da alma. Barão de Feuchtersleben, l806-l849, literato alemão.
O homem adoece mais por excesso de alimento do que por escassez. Sandro Malburg
Bosco
A Medicina tem suas origens na dietética; os adeptos de Pitágoras, (Hipócrates
inclusive), empregavam a dieta na prevenção e na cura de doenças; remédios somente
quando essa falhava. H. M. Sinclair, in Health and Food, l972, N. Y.
Difamação
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É mais fácil maldizer os homens do que instruí-los e melhora-los. Maricá
Diferenças
A diferença entre o campo e a cidade é que no campo a gente vai para a cama
cansado e acorda sentindo-se maravilhosamente bem, e na cidade a gente vai para a
cama sentindo-se maravilhosamente bem e acorda cansado.
A única diferença entre a ditadura e essa democracia é que agora a gente vomita pra
fora; na ditadura a gente vomitava pra dentro.
Se és diferente de mim, irmão, em vez de me prejudicares, enriqueces-me. Saint
Exupéry
Difícil
O mais difícil não é cumprir o nosso dever, é saber onde ele se situa. Jean de la
Varende, l887-l950, escritor francês.
A vontade de Deus é o dever à nossa frente.
Dificuldade
No Laboratório da General Motor, nos Estados Unidos, há um quadro com a seguinte
inscrição: "As dificuldades são o preço do progresso"
Basta a cada dia a própria dificuldade. Jesus.
Quem dificuldades enfrenta e não inova, inventa ou experimenta, no fim não agüenta.
J.Olyntho
As dificuldades não foram criadas para nos abater, mas para serem abatidas. P. C.
Vasconcelos Jr.
As maiores dificuldades de um homem começam quando ele consegue fazer o que
quer. T.H.Huxley
Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer
o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes.
É costume nosso afear a dificuldade para fazer mais formosa a solução.Pe. Antônio
Vieira
Dignidade
A dignidade, quando a paixão lhe sai do rosto, agacha-se, e deixa-se sovar aos pés, se
a paixão pode ter pés, não tendo cabeça. Camilo C. Branco
Falta dignidade àquele que não ousa elogiar o inimigo. Dryden
Único asilo, invejável ao céu e aos homens, reputo, enquanto vivemos, a dignidade da
nossa alma. Foscolo
Diligência
Assim como a negligência é madrasta das virtudes, assim a diligência é mãe de todas
elas. Fr. Heitor Pinto
A diligência é o princípio de todas as virtudes. Esta e uma verdade certa, confirmada
pela experiência de todos tempos e de todos os lugares. Frederico II, o Grande
A coisa principal é a diligência; pois esta não só nos dá os meios de vida; mas dá à
vida o seu exclusivo valor. Schiller
A diligência facilita quanto a preguiça dificulta.Marquês de Maricá
Mãe diligente, filha negligente.Terra abundosa, nação preguiçosa. Marquês de Maricá
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Dinheiro
O dinheiro é uma coisa esquisita: quem tem diz que não tem e quem não tem diz que
tem. Woody Allen, l937-, ator americano.
Bem-aventurado aquele que tem talento e dinheiro, pois empregará bem o último.
Menandro, 340-292 a. C. poeta grego.
O dinheiro não é nada. Agora, muito dinheiro, já é outra coisa George B. Shaw
O dinheiro não compra o Céu, mas pode gerar a simpatia na Terra, quando utilizado
nas tarefas do Bem. Emmanuel
Dinheiro é a mola do mundo, mas o amor é a manivela. Maria João da Silva , Sel 301
Quando se trata de muito dinheiro é bom não confiar em ninguém. Ágata Cristie.
Dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Malcom
Forbes, escritor americano.
Dinheiro não traz felicidade: manda buscar. Ditado Popular.
Aprenda a dirigir o dinheiro para que o dinheiro não te dirija.Emmanuel.
A fortuna só favorece as pessoas que sabem utilizá-la. Marquês de Maricá
Querem saber quanto vale o dinheiro? – Peçam-no emprestado. Benjamin Franklin
Dinheiro não trás felicidade...mas acalma os nervos.
Como acontece com a água, não é o dinheiro culpado do uso que dele se pode fazer.
Emmanuel
Antigamente a questão era ser ou não ser. Hoje é ter ou não ter. Dinheiro,
principalmente. Mário da Silva Brito, l819-l906, escritor brasileiro.
Há tantas coisas na vida mais importantes que o dinheiro, mas custam tanto.Grouxo
Marx - l890/l977-S1/93
Os que acreditam que o dinheiro faz tudo costumam a estar sujeitos a fazer qualquer
coisa por dinheiro. Voltaire
A riqueza não traz felicidade. Traz responsabilidade. Antônio Ermírio de Morais,
industrial paulista.
O dinheiro não faz felicidade. Principalmente quando é pouco.Pitigrilli
A quem do seu foi mau dispenseiro, não fies teu dinheiro. Provérbio
É Deus que manda no céu,/ E no inferno quem puder./ Mas neste mundo é senhor/
Quem mais dinheiro tiver. Fernandes Costa
O amor mais constante que geralmente se conhece é o amor do dinheiro; é um amor
que não esfria, e que pelo contrário se exalta cada vez mais. J.M.de Macedo
Só o dinheiro importa, só pelo dinheiro o homem se contenta. Eça de Queiroz
Os que acreditam que o dinheiro estar sujeitos a fazer tudo costumam fazer qualquer
coisa por dinheiro. Voltaire
O dinheiro nasceu para ser escravo e não patrão. P.C.Vasconcelos Jr.
Dizem que o dinheiro faz tudo; mas por quanto ele faça por nós, nunca fará tanto
quanto nós fazemos por ele. Anônimo.
O dinheiro é um meio não um fim J. P. Duverney
Mais abranda dinheiro, que palavras de cavalheiro. Provérbio
Onde o ouro fala, tudo cala. Provérbio
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O ouro vale quanto vinte oradores. Shakespeare
Ó miséria humana, de quantas coisas, por dinheiro és serva! Leonardo da Vinci
Como o fogo nas operações da natureza, o dinheiro, nas dos homens, é o agente
mecânico mais poderoso.Marquês de Maricá
Ninguém é tão prudente em despender o seu dinheiro, como aquele que melhor
conhece as dificuldades de o ganhar honradamente. Marquês de Maricá
Dinheiro na sovinice – /Pesares saindo em bando. /O dinheiro que serve e passa –/
Bênçãos de luz/ caminhando.
Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e, nessa cobiça,
alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. – Paulo,
I Timóteo, 6:10.
Nunca dê conselhos a quem lhe pede dinheiro. Calderon de La Barca.
A maneira mais segura de você dobrar o seu dinheiro é pegar as notas, dobrá-las e
guardá-las no bolso. Kin Hubbard l868-l930, cartunista americano.
O dinheiro não tem cheiro, mas a partir de um milhão começa-se a senti-lo. Tristan
Bernard, l988-l947, escritor e dramaturgo francês.
Diploma
O diplomado universitário recebe um rico pergaminho que serve para ocultar a sua
pobreza intelectual.
O diploma é o inimigo mortal da cultura. Paul Valéry. Pensador francês. l871- l845 5/96
Diplomacia
Lealdade com fundo duplo. P. Veron
É o caminho mais longo entre dois pontos. A. Decourcelle
Os diplomatas vêem com as orelhas: o ar é seu elemento, não a luz. Por isso amam a
calma e a obscuridade. Borne.
Direção
O que faz vencer na vida não é a pressa, mas a direção. As rotas, evitam as derrotas.
P.C.Vasconcelos Jr..
Direito
O direito não é filho do céu. É um produto cultural e histórico da evolução do
homem. Tobias Barreto
Usa de teus direitos no todo ou em parte, mas sempre com honradez. Maomé
Se é um dever respeitar os direitos dos outros, também é um dever conservar os
próprios. H. Spencer
Os direitos dos reis são depósitos, os dos povos são propriedades. Bolingbroke
A igual razão, igual direito. (Do Digesto, coleção de textos do direito romano)
Desde que haja dois homens juntos há direitos a respeitar e não terão eles, portanto
liberdade absoluta. Allan Kardec.
Só pelo pensamento o homem goza de uma liberdade sem limites. Allan Kardec.
Discernimento
Um dos males do mundo é que as pessoas confundem sexo com amor, dinheiro com
inteligência e transistores com civilização. Dan Bennett
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O discernimento consiste em saber até onde se pode ir.Jean Coteau.1889-1963 Escritor francês.
Disciplina
A disciplina produz a humildade. André Luis.
A disciplina poderá ser alcançada se conseguirmos satisfazer, ou atender, com bom
senso, aos seguintes fatores englobados aqui sob a sigla R. a saber: Responsabilidade,
Racionalidade, Respeito, Renuncia, Resignação, Reforma Íntima.(D=R+Bom Senso)
A evolução exige que vivamos cada vez mais sob regras, sem o que seriam
impossíveis a ordem, a liberdade e a paz.
Sem provas de vez em quando, /No curso da disciplina, / Ninguém confere o que
aprende, Nem senhoreia o que ensina.
O maior estímulo para ter disciplina é o desejo de atingir um objetivo.Içami Tiba
Discípulos
O discípulo que segue as virtudes do Mestre, aplicando-as a si próprio, foge às
inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia os
nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos é ingratos, sem contaminar-se.
Asclépius. Basta ao discípulo saber como o mestre, o servo como o senhor.
Discípulos de Jesus.
Eis os discípulos de Jesus, conforme informação de Amélia Rodrigues no livro "Luz do
Mundo.
Com o acréscimo de dados colhidos no livro “Os Quatro Evangelhos” recebidos e
coordenados por
J.B. Roustaing. Vide também, Mateus cap. 9:
1-André, irmão de, 2-Simão, de sobrenome Cephas ou Pedro, pescadores filhos de
Jonas, nascidos em Betsaida, residentes, porém, há muito em Cafarnaum, ambas às
margens do Lago de Genesaré, ou Mar da Galiléia. 3-Felipe, também de Betsaida. 4João, o Evangelista, o mais jovem de todos e seu irmão. 5-Tiago – os "filhos do
Trovão", como o Senhor os chamava – descendiam de Zebedeu e Salomé, que lhe foi
fiel até o Gólgota. -Natanael ou Bartolomeu, filho de Ptolomeu, era provindo de
Caná. 7-Simão, o zelotes, que substituiu Judas Iscariotes, viera de Canaan.
8-Tiago o moço, ou o Menor, e seu irmão, 9-Judas Tadeu e, 10-Mateus Levi, o expublicano, eram filhos de Alfeu e Maria de Cleofas, parenta, (prima ou irmã), de
Maria, mãe de Jesus, nazarenos todos, eram primos afetuosos e passavam como seus
"irmãos".
11-Tomé chamado Dídimo, por ser gêmeo, era descendente de um pescador de
Dalmanuta.
12-Judas, filho de Simão, originário de Kerioth, a pequena cidade da extremidade sul
da Judéia. Assinalar que foi o único judeu do grupo, não havendo também, nenhum
samaritano.
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Foi substituído por Matias, escolhido por sorteio, provavelmente membro do grupo
de 72 discípulos.
Disco
Não é porque o caminhão tem disco que você deve fazer dele um voador. Legenda de
Caminhão
Disco voador é objeto que ninguém identifica, mas todo mundo fotografa. Leon
Eliachar, l923-l987, jornalista e escritor carioca
Discórdia
Assim como a justiça se abraça com a paz, assim se abraça a discórdia com a
injustiça.. Pe. Manoel Bernardes
A discórdia civil é um verme venenoso que rói as vísceras do Estado. Shakespeare
A discórdia tem três inconvenientes:São o tédio, a impaciência e a perda de tempo.
Marco Aurélio
Uma discórdia aparente e parcial contribui neste mundo para a concórdia e harmonia
geral e universal. Marquês de Maricá
Discrição
A discrição é para a alma o que o pudor é para o corpo. F. Bacon
Estudai a vida de Jesus e sede discretos. Imperator
Na boca do discreto o que é público se torna secreto. Provérbio
Discurso
Um bom discurso deve esgotar os temas e não o ouvinte. Winston Churchill
Antes de pronunciar um discurso, mesmo se tivesses sido insistentemente rogado,
indaga de ti mesmo se o que ais dizer é mais importante que o silêncio.Saadi, poeta
persa.
Não te orgulhes do bom êxito do teu discurso. Pensa na quantidade de ignorantes que
há em toda reunião.
Saadi, poeta persa
Disfarce
Os homens se disfarçam, como as mulheres se enfeitam, para agradarem ou
enganarem. Marquês de Maricá
A familiaridade tira o disfarce e descobre os defeitos. Marquês de Maricá
Dissimulação
A dissimulação é a mentira muda. E. Fallex
Os alfinetes são os principais cúmplices de todos os disfarces femininos. Sempre que
uma mulher precisa de ocultar um sorriso, uma turbação, um rubor, tem a certeza de
encontrar esses amigos oficiosos a servirem-lhe de pretexto.Há sempre um alfinete a
pregar, a despregar, e a pregar de novo. Júlio Diniz
Saber dissimular é a sabedoria dos reis. Cardeal Richelieu, l585-l642, ministro
francês, 6/94.
A dissimulação é a mentira muda. E. Fallex
A dissimulação nas mulheres desorienta e extravia os homens. Marquês de Maricá
Distância
Longe dos olhos, longe do coração.Ditado popular.
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Ditadura
Ditadura é quando eu mando em você. Democracia é quando você manda em mim.
Millôr Fernandes
Diversidade
A prática da diversidade é a chave de sua preservação.Vandana Shiva
Diversões
As comédias são a perdição do gênero humano; e os bailes são laços que o demônio
põe às criaturas do sexo frágil. Camilo C. Branco
Há muitos divertimentos que não correspondem aos incômodos e despesas
antecedentes e conseqüentes da sua fruição. E melhor, em tal caso, escusá-los e
rejeitai-los... Marquês de Maricá
Dívidas
A divida é o primeiro herdeiro e não espera testamenteiro. Provérbio
Antes te deites sem comer, que te levantes a dever. Provérbio
A dívida é mãe prolífica de loucuras e de crimes. Disraeli
O governo deve dar prioridade à sua dívida social e não à financeira. Herbert de
Souza, o Betinho. L935-l997-, sociólogo mineiro.
Dívidas de honra é uma palavra onde a honra é terrivelmente mal empregada. K. J.
Weber
As pequenas dívidas são aborrecedoras como as moscas. As grandes, logicamente,
deveriam ser terríveis como leões e são mansíssimas. Machado de Assis
As grandes dívidas são um privilégio da riqueza. Georges Duhamel, l884-l966,
escritor espanhol.
Dividir
Não somes simplesmente os bens da vida. . ./ Deus reparte a bondade com grandeza./
O próprio pão que te enriquece a mesa/ É mensagem da terra dividida.
Antes de maldizer a própria sorte, / Pensa nos tristes de alma consumida, / Que
vagueiam nas lágrimas da vida, / Sem migalha de amor que os reconforte./ Pensa e
traze aos que choram no caminho/ A fatia de luz do teu carinho, / Pelas mãos da
bondade, terna e boa. . ./ E encontrarás no pranto da amargura/ A fonte cristalina que
te apura/ E a Presença do Céu que te abençoa./ Auta de Souza/FCX
De que me serve saber dividir um campo, se não sei dividi-lo com meu irmão?
Sêneca
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil é vencê-los. Concepcion Arenal,
l820-l893, socióloga e ensaísta espanhola.
Divórcio
O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está
separado.Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens
hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Allan
Kardec, Codificador da Doutrina Espírita, Pseudônimo de Hippolyte Leon Denisard
Rivail, l804-l869, Educador e Filósofo francês.
Não é punindo, mas prevenindo, que se curam as chagas sociais. Facilite-se o
divórcio integral, em que o homem, restituindo à mulher a sua liberdade, nada tem
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mais com a sua subsistência. Nem vida em comum, nem nomes, nem interesses.
Humberto de Campos
Divulgação
Parece-nos que o intuito que move uma pessoa que divulga sua crença é passar
adiante um conhecimento que a faz feliz, ou a torna melhor, e por conseguinte, deseja
compartilhar com seus irmãos e semelhantes. Astolfo O. de Oliveira Filho em O
Imortal de Cambé, Pr
Dizer
O "diz-se" é um imbecil ao qual atribuímos as idéias pelas quais não desejamos ser
responsáveis. Sacha Guitry
Quem diz o que quer, ouve o que não quer.
Quem diz a verdade não merece castigo.Adágio popular.
Se você não diz o que pensa, logo ousará dizer o que não pensa. Teodoro Parker,
l810-l860, teólogo americano.
Doação
Quanto mais me doar aos outros, mais jovem fico. P. C. Vasconcelos Jr.
O Natal é amor em ação.Sempre que amamos, sempre que fazemos uma doação, é
Natal
Dobrar
Melhor dobrar, que quebrar. Adágio popular.
A maneira mais segura de você dobrar o seu dinheiro é pegar as notas, dobrá-las e
guardá-las no bolso. Kin Hubbard l868-l930, cartunista americano.
Doença
Doença crônica é tratamento de beleza para o Espírito. Richard Simonetti, escritor
bauruense.
As doenças são o juro que se paga pelos prazeres. John Ray, l627-l705, naturalista
inglês.
Tratar-se, por certas enfermidades, é como aprender a nadar. Em caso de naufrágio só
serve para prolongar a agonia. Pitigrilli
Os livros de medicina nas mãos dos doentes fazem a temperatura subir de vários
graus e suscitam sintomas inexistentes. Pitigrilli
Antes ser doente como Pascal que saudável como um homem vulgar. Agripino
Grieco
A doença, a velhice e a morte: três grandes humilhações para o homem. Rémy de
Gourmont, l858-l915, escritor francês.
Uma doença crônica é ordinariamente motivo de uma vida longa pela temperança,
abstinência e cautelas em que vivem os pacientes. Marquês de Maricá
O homem adoece mais por excesso de alimento do que por escassez. Sandro Malburg
Bosco
Investir em saúde para não gastar em doenças.
Doentes
Há doentes do corpo e doentes da alma.
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É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e
bondade, amparo e restauração.
Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia
que governam o Universo e a Vida, recordemos as palavras do Cristo: “não são os
que gozam saúde que precisam de médico.Emmauel – F.C. Xavier
Problemas de Saúde causados por acidose. Se você tem um problema de saúde,
muito provavelmente está sofrendo de acidose. As pesquisas mostram que a menos
que o pH do corpo esteja levemente alcalino, (pH 7,4) o corpo não pode auto curarse. Assim, independente de que método você use para cuidar da saúde, ele não será
eficaz enquanto seu pH não estiver equilibrado. Se seu pH não estiver equilibrado,
você não pode, por exemplo, assimilar vitaminas, minerais e suplementos
nutricionais. O pH de seu corpo afeta TUDO.
A acidose diminuirá a capacidade do corpo de assimilar minerais e outros nutrientes,
diminuirá a produção de energia nas células, diminuirá a capacidade do seu
organismo de reparar células doentes, diminuirá a capacidade do organismo de livrarse de minerais pesados, auxiliará a reprodução de células de tumores, e fará o corpo
mais susceptível de fadiga e doenças.
Os minerais são "emprestados" de órgãos vitais e ossos para compensar (neutralizar)
a acidez e remove-la com segurança do organismo.Por causa desse esforço, o corpo
pode sofrer dano severo e prolongado, – uma situação que pode ocorrer sem detecção
por anos.
Doidice
Deve ser doida uma terra, que gasta mais na propaganda dos cigarros do que no
orçamento dos hospitais. P.C.Vasconcelos Jr.
Domar
É mais fácil domar uma fera, do que dominar uma pessoa. P.C.Vasconcelos Jr.
Domínio
A conquista das vontades e corações assegura a posse das pessoas e servos. Marquês
de Maricá
É mais fácil domar uma fera, do que dominar uma pessoa. P.C.Vasconcelos Jr.
Não é livre aquele que não obteve domínio de si próprio. Pitágoras
Dor
Não há liberdade de escolha entre dor e não-dor. O que se pode escolher é entre
sofrer bem e sofrer mal. P.C.Vasconcelos Jr.
O homem por mais se eleve/ Seja culto como for,/ Nunca sabe quanto deve/
Ao benefício da dor.
Toda dor que no mundo padeceres, / Todo o fel que tragares, todo o pranto, / Ser-teão como trevas, entretanto, / Serás pobre de luz se não sofreres./ É que, dos
sofrimentos nasce o canto/ De alegria dos mundos e dos seres, / Pois que a dor é a
saúde dos prazeres, / O hino da luz, misterioso e santo./ Dobra o teu coração e no
silêncio/ Foge à revolta, humilha-o, vence-o/ Chorando a mesma dor que o mundo
chora; / Abre a tua consciência para as luzes/ E no mundo que o mal encheu de
cruzes, / Do Bem encontrarás a eterna aurora. Cruz e Souza/F.C. Xavier
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Dói bem mais a dor, que não se quer sofrer. P.C.Vasconcelos Jr.
A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência. André Luis
Na escola da Humanidade/ Deus baseou sobre a dor/A divina faculdade/ Do ensino
superior.
Não há dor maior do que nos recordarmos dos tempos felizes na adversidade.Dante
Alighieri
A ciência, talvez a possamos conseguir sem dor. A sabedoria, certamente não.
P.C.Vasconcelos Jr.
Doces falas de amor que o vento espalha, / Juras sentidas de constância eternamente
quebradas ao nascer; / Perfídia e olvido de passados beijos... / São dores essas que o
tempo cicatriza/ Dos anos no volver. Casimiro de Abreu
A dor é um molde de raras formas onde as almas devem entrar para ficarem lindas e
Deus as querer. Antero de Figueiredo
Quem quiser elevar-se na vida deve sofrer. A dor é estímulo e força.A luta íntima que
se trava dentro do peito para vencê-la, dá a condição da vitória. O triunfo contra a dor
é o triunfo da vida. Austregésilo
Se queres felicidade/ No campo que te rodeia, / Nunca entreteças teu ninho/ Em galho
de dor alheia. F. Caldas
A dor tem uma função fundamental na economia e no desenvolvimento da vida,
especialmente do seu psiquismo; sem sofrer o homem não progrediria. Pietro Ubaldi,
A Grande Síntese.
As grandes dores são o fruto da nossa desenfreada cobiça. Voltaire
Deseje pouco, sofrerás menos.
A qualquer dor é remédio a paciência. P.Siro
Quem se não entende com a dor, desentende-se com os que sofrem. P.C.Vasconcelos
Jr.
As grandes dores são fruto de nossa desenfreada cobiça. Voltaire
A dor é uma amiga fiel. Fagus, l872-, poeta e historiador francês.
Dor bem levada achega e aconchega. Mal levada afasta e ofende. P.C.Vasconcelos Jr.
A dor é um molde de várias formas, onde as almas devem entrar para ficarem lindas e
Deus as querer. Antero de Figueiredo
Os homens são mais sensíveis à dor que aos prazeres. Tito Lívio
Também a dor tem suas hipocrisias. Machado de Assis
A dor é uma amiga fiel. Fagus
A qualquer dor é remédio a paciência. Públio Sirus
Só poderemos curar as dores morais cercando-nos de ocupações. O estudo salva-nos
do desânimo. Duquesa de Abrantes
Aquele que compreende o Universo como uma dualidade de alma e corpo, de espírito
e matéria, de criador e criatura, vive na perpétua dor. Graça Aranha
Grande benfeitora nossa, a dor, que nos revela o valor das coisas, e das
pessoas.P.C.Vasconcelos Jr.
A dor costumada não se sente. Camões
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Quem se entrega ao ócio pára, quem pratica o mal desce e destrói o próprio eu,
extingue a luz da sua compreensão; quem trabalha para o bem se eleva e dilata a si
mesmo, cria a riqueza de concepção e potencialidade d’alma – punição e prêmio
automáticos e inexoráveis. Assim a dor, pelas reações de espírito que provoca, é
agente de ascensão a fases e dimensões superiores. Pietro Ubaldi, A Grande Síntese.
Entender a dor alheia/E buscar a Lei Divina, / Eis as primeiras lições/ Que a nossa
dor nos ensina. Deraldo Neville
Toda dor que no mundo padeceres, Todo fel, toda mágoa, todo pranto, ser-te-hão
como trevas, no entretanto, serás pobre de luz se não sofreres. É que do sofrimento
nasce o canto de luz dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o
hino da luz, misterioso e santo.
Dor-Estímulo
Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante
para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais,
incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma
necessidade o induziria a procurar o melhor; o espírito se entorpeceria na inatividade;
nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para frente, na
senda do progresso. Allan Kardec
Se a paixão do poeta Petrarca tivesse sido satisfeita, seu canto teria cessado, como o
do pássaro logo que os ovos se encontram depostos no ninho. Schopenhauer
Drama
Acreditava que um drama era quando o ator chorava; na verdade, é quando quem
chora é o público. Frank Capra, l902-l99l, cineasta americano.
Drible
Um drible bem dado às vezes, é melhor que um gol bonito. Denner, futebolista
brasileiro
Droga
As drogas provocam muito medo na sociedade porque se confunde uso com
dependência. Uso de drogas sempre existiu, sempre vai existir e não é uma coisa
nociva. Nociva é a dependência. Dartiu Xavier da Silveira Filho
Acho que só vai enlouquecer com droga quem tiver medo de enlouquecer sem droga.
Gilberto Gil.
Duelo
O duelo pode significar algumas vezes coragem, mas sentença absolutória de um
infame – nunca. Camilo C. Branco
O homem de valor despreza o duelo, o homem de bem o detesta. J.J. Rousseau
Duro
Às vezes, tem-se que ser duro. Uma pessoa afogada não pode ser afagada.
P.C.Vasconcelos Jr.
Dúvida
A incerteza que esvoaça, desgraça mais do que a própria desgraça. Menotti del
Picchia
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A dúvida se agita no seio da fé mais profunda, o receio no âmago da esperança mais
risonha.
As flores do coração, como as da natureza, têm um verme que as babuja. José de
Alencar
A indecisão é a prima irmã da hesitação. Commerson
Dúvidas – patrimônio daqueles que não sabem. J. Olyntho
Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe. Marquês de Maricá
Feliz a alma vulgar e rude que crê e nem sempre sabe que a dúvida existe no
mundo.A. Herculano
A dúvida é uma tortura. Camilo C. Branco
Ai que duvidar é o grande/ Atormentar da vida. Almeida Garret
Dúvidas, eis o patrimônio, – pequeno, dos que pouco sabem, e imenso, – dos que
muito sabem. J. Olyntho
Duvidar é preciso, crer e esperar é preciso. preocupar-se ansiosamente, não é preciso.
J. Olyntho
Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe. Marquês de Maricá
A dúvida/ Visguento sapo que se esconde na alma! Carlos Ferreira
Duvidemos até mesmo da própria dúvida. Anatole France
Quando começamos a duvidar, duvidamos de tudo.Pablo de Santis, in O Calígrafo de
Voltaire. (José Olímpio).
A principal causa dos problemas do mundo de hoje é que os obtusos estão
seguríssimos de si, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Bertrand Russel
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