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Fábulas
As fábulas ocupam, divertem, e são objeto das crenças de muita gente.
Facção
As facções são como as nuvens. Cada um vê nelas o que lhe agrada.
Cardeal de Retz
Facilidade
Facilidade e felicidade nem sempre andam juntas.
O que torna os homens e os rios tortuosos é seguirem a linha de menor
resistência.
Prefiro tirar nota baixa. Descobri que a vida fica mais fácil quando os
outros não têm muitas expectativas sobre a gente.De O Melhor de Calvin,
quadrinho de Bill Waterson
Faculdades
Sentir e pensar são as duas faculdades essenciais da nossa alma unida a um
corpo: sem a primeira, a segunda não teria princípio nem exercício.
Marquês de Maricá
Falar
Quando as pessoas falam das outras são ordinariamente estúpidas, mas se
tornam quase sempre interessantes quando tratam de si mesmas. Oscar
Wilde
Por bem que se fale, quando se fala muito, acaba-se sempre por dizer
alguma asneira. Alexandre Dumas, pai.
Escutai sempre e não falai nunca. Mme. de Maintenon
O primeiro dever de um homem é falar, pois esta é a sua primeira razão de
viver. Robert L. Stevenson
Quando estão muitos, falar pouco. Santa Teresa
Quem fala o que quer ouve o que não quer. Terêncio, l90-l59 a.C, escritor
romano.
Aquele que sabe falar sabe também quando fazê-lo. Arquimedes, 287-212,
matemático grego.
Sempre nos deleitamos mais em falar do que os outros em nos ouvir.
Maricá
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Seja o teu falar sim, sim, não, não. Tudo o que fugir disso provém do
espírito maligno.Jesus.
Pense duas vezes antes de falar – e verá que sua mulher já mudou de
assunto.
A sabedoria vem de escutar, de falar vem o arrependimento. Provérbio
italiano
Algumas pessoas falam um momento antes de ter pensado. Jean de La
Bruyère, l645-l696, escritor francês.
Dizemos muito, falando pouco, quando sabemos bem os termos próprios da
nossa língua.Marquês de Maricá
Os que sabem menos são ordinariamente os que falam mais. Maricá
Quem muito fala, muito erra. Adágio Popular
Quem por rodeios fala, com artes anda. Provérbio
Bom saber é calar até ser tempo de falar. Provérbio
Saber falar é bom; saber calar é melhor.Quantos cretinos passaram por
pessoas inteligentes, simplesmente porque, tendo sabido calar, pensaram as
mesmas cretinices pensadas pelos outros, mas não as disseram! M. Arnac
Falai no mau, aparelhai o pau. Ditado popular.
Só fale se você puder melhorar o silêncio; só escreva se puder embelezá-lo.
O que fala muito tirando a palavra dos demais e sendo omisso à galanteria,
excita a oposição dos ouvintes. W. Goethe
Quem quer ser ouvido, deve falar imaginando-se na situação daqueles a
quem se dirige. J.J. Rousseau
Há certas pessoas que quando falam pisam os pés de nossa alma. J. Renard
Há os que falam bem como outros que escrevem bem: isto é, em bela
caligrafia. A. Bucci
Quem não pensa e fala muito, / interrompe, faz barulho, / lembra carroça
vazia/ correndo no pedregulho. José Olyntho
Não está mais aqui quem falou. Dito Popular
Quem fala muito e sem pensar perde a questão. Osório
Quem aprende a ouvir com atenção aprende a falar com proveito.
Emmanuel
Quando um discurso é muito grande, o meio faz esquecer o princípio e o
fim faz esquecer o meio. Francisco Sales
Não são necessárias muitas palavras: apenas que sejam eficazes, pois, à
maneira das sementes, serão espalhadas. Sêneca
Não falarei mal de nenhum homem, e falarei tudo de bom que souber de
cada pessoa. Benjamim Franklin
Se você quer falar comigo, defina suas palavras. Voltaire
As palavras podem ferir mais que punhais; e o tom, mais que as palavras.
Frederico da Prússia em carta a Voltaire.
Não existe nada mais chato do que duas pessoas que continuam falando
quando você está interrompendo. Mark Twain
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Bem feito é melhor que bem dito. Benjamim Franklin
Quando você não tem nada a dizer, não diga nada. Charles Caleb Colton
Se você passa a vida dizendo exatamente o que pensa, não venha depois se
queixar.Millôr Fernandes
Algumas pessoas não têm nada a dizer, mas você precisa ouvir muito
tempo para descobrir. Roberto Duailibi
Pense duas vezes antes de não dizer nada. Lawrence F. Peter
O homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível
daquele que não sabe pensar. Benjamin Franklin
Seja obscuro com clareza. E.B. White
Falibilidade
Todas as falhas humanas provêm da impaciência. Franz Kafka.
Tudo é falível neste mundo, menos a esperança e a confiança em Deus.
Marquês de Maricá
É tal a falibilidade dos juízos humanos, que muitas vezes os caminhos por
onde esperamos chegar à felicidade nos conduzem à miséria e à desgraça.
Falsidade
E' desanimador ver quanta gente fica chocada com a franqueza e quão
poucos com a falsidade. Noel Coward.
O cínico é uma pessoa procurando um homem honesto com uma lanterna
roubada. Edgard A. Shoaff
Que formosa aparência tem a falsidade. Shakespeare
São lágrimas suspeitas as dos ratos nos enterros dos gatos. Provérbio
Russo
É mais fácil fingir o que não se é, do que esconder o que se é. Quem
consegue ambos tem pouco que aprender sobre hipocrisia. Charles Kaleb
Colton
Quando falam de si mesmos, a maior parte dos homens são tão incapazes
de ser inteiramente falsos como de ser inteiramente verdadeiros. André
Chaumeix
Freqüentemente a falsidade é a verdade deformada pelos patifes com o fim
de usá-la como ardil aos tolos. Rudiard Kipling
O importante é sermos nós mesmos. Se todas as pessoas fossem o que são,
ao invés de fingirem que são o que não são, existiria a paz. John Lennon
Faltas
Não são as faltas que sempre nos perdem, mas, na maioria dos casos, as
pessoas com as quais praticamos. Mme. Guyon
Segundo penso, é mais próprio de um grande homem saber confessar as
faltas do que cometê-las. De Retz.
É com o descuido de pequenos deveres que se cometem grandes faltas
Mme. Necker
Nós cometeríamos muito menos faltas se no momento de cometê-las
tivéssemos uma testemunha. Sêneca
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Fama
A fama é a melhor herança que há no mundo. Bernardim Ribeiro
A fama tem algo das religiões. Ninguém se atreve a contestar publicamente
um ponto de fé, não porque o tenha por verdadeiro e irrefutável, mas
porque é sempre perigoso ir irreverentemente contra a opinião da maioria.
Coelho Neto
A reputação é uma fonte de sofrimentos e de males. A obscuridade, uma
fonte de vida e de bem estar. Moshein
Não se ganha fama numa cama de penas. Dante
A fama é subir um pau de cocanha* por ganhar dez dólares e estragar um
fato que vale quinze. Henry Billings * (Cocanha: pau de sebo)
O céu da fama não é grande e quantos mais nele entram menos toca a cada
um deles. M. de Unamuno
A fama é como a árvore coberta de flores, e que nem sempre dá frutos.
Beauchéne
Oh gloria de mandar! Oh vã cobiça/ Dessa vaidade, a quem chamamos
fama! Camões
Depois que um sujeito fica famoso, aparece logo alguém que foi seu colega
de escola.
A única coisa pior que a celebridade – é não ficar célebre. Oscar Wilde.
Família
A família é a presença essencial – a que nunca o abandona, mesmo que
você verifique que tem de abandoná-la.
Todo homem pode encontrar na família uma força que o arranque do mal
para o restituir ao bem, por impulso próprio. A. Antônio da Costa
Uma família virtuosa é bem semelhante a um navio, que durante o
temporal se firma em duas amarras a religião e os costumes. Montesquieu
Família: o lugar onde somos tratados melhor e onde se resmunga mais.
J.G.Pollard
Que é a família senão o mais admirável dos governos? Lacordaire
O pai, a mãe e o filho são três amores quanto um nome só: família. Paul
Féval
A mulher deve lembrar-se lhe a família é a arca santa onde ela pode
refugiar-se de todos os desastres. Purifiquemos, elevemos e engrandeçamos
a família, e para isso eduquemos a mulher. Mas ária Vaz de Carvalho
Tenho irmãos, irmãs, pai. Mas não tenho mãe. Quem não tem mãe não tem
família. Pitigrilli
É um grupo de pessoas que se defendem em bloco e se atacam em
particular. Comtesse Diane
A família será sempre a base da sociedade. Balzac
Familiaridade
A familiaridade alimenta o desrespeito.
A familiaridade gera o desprezo. Públio Siro, I século, a.C.
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É da familiaridade que nascem as amizades mais ternas e os ódios mais
profundos. Rivarol
A familiaridade tira o disfarce e descobre os defeitos.Marquês de Maricá
Fanático
Aquele que não muda de opinião...nem de assunto.
O fanático é um homem que faz aquilo que supõe que Deus faria se Ele
soubesse toda a verdade. Finley P. Dunne
Fanatismo
Do fanatismo à barbárie não há mais que um passo.Denis Diderot
Fanático é alguém que não pode mudar de mentalidade e não quer mudar
de tema. Winston Churchill
A admiração é a ingenuidade da inteligência. Berilo Neves
À glória dos mais famosos se junta sempre um pouco da miopia de seus
admiradores. George C. Lichtenberg
Não transforme coisas comuns em maravilhas, mas faça das maravilhas
coisas comuns.Sir Francis Bacon
Só altas doses de paixão distingue os ótimos dos melhores. Lar Lubovith
A maioria dos heróis é como certos quadros. Para apreciá-los bem, não
devemos olhá-los de perto.
Fantasia
A fantasia é a filha dileta da liberdade. Leo Longanesi, escritor Italiano
19o5-1957
Fantasia é um troço que o cara tira no Carnaval. João Bosco, l947-, cantor e
compositor mineiro
Fantasioso - O fantasioso nega a verdade para si mesmo; o mentiroso,
apenas para os outros.Friedrick Nietzche.- 1804-1900
Fantasma
Fantasmas são exibicionistas póstumos. Mario Quintana,1906-1994, poeta
gaúcho.
Farmácia
Uma coletânea de pensamentos deve ser uma farmácia onde se encontrem
remédios para todos os males. Voltaire
Fatalidade
É forçoso recorrer ao inconcebível, ao sobrenatural, ao misticismo da
providência oculta para compreender o que vulgarmente se diz "fatalidade".
Camilo C. Branco
Nas páginas fatais é tudo eterno!/ O que se escreve ali jamais se apaga.
Bocage
Dão-se coincidências na vida que explicam a crença dos antigos na
fatalidade. Lucien Biart
Fatalismo
O fatalismo, aplicado à ordem moral, absolve o crime e desaprecia a
virtude. Gonçalves de Magalhães
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Fatos
Os fatos são como os sacos: se estiverem vazios não podem se manter de
pé. Luigi Pirandello l867-l936, romancista italiano
Fatuidade
O fátuo está entre o pertinente e o louco; compõe-se de ambos. La Bruyère
Os fátuos filosofistas não acreditam em um Deus, senão porque é divina a
sua pessoa. Abade Galiani
Favor
Quem faz um favor a quem o merece, ao mesmo tempo o recebe. Aurélio
T. Macróbio, séculos IV-V, filósofo latino
Raras vezes o favor fez boa escolha. Marmoniel
Aquele que recebeu favores deve recordar-se deles; o que fez um favor
deve esquecê-lo. Cícero
Quando fizeres um favor, faze-o depressa; favor tardio, deixa de o ser...
Ausônio
Quem perde a fé no futuro/ Vive de sonhos plebeus... / A própria flor no
monturo/ Lembra um sorriso de Deus.
Favoritos
De cem dos favoritos dos reis, noventa e cinco foram enforcados. Napoleão
Bonaparte
Os favoritos da fortuna geralmente são insolentes Públio Siro
Os povos são mal governados quando os favoritos governam os reis.
Anônimo.
Fazer
Sentimos satisfação no que fazemos por devoção, e coação no que
executamos por obrigação. Marquês de Maricá
Não somos o que pensamos e dizemos. Somos o que fazemos.
P.C.Vasconcelos Jr.
Intenções – as nossas bases, / Exemplos – os nossos juizes./ Tão alto fala o
que fazes, / Que não escuto o que dizes.
O que tens de fazer, faça-o logo. Jesus
Entre o que se pensa e o que se faz, o fazer é o mais importante, porque a
ação correta acaba por educar o pensamento. Irmão José.
Depois que tudo foi dito e feito, mais foi dito do que feito. Roberto Duailibi
Uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Friedrich
Engels
Fé
A fé é uma espécie de artritismo intelectual. Pitigrilli
A fé é a consolação dos miseráveis e o terror da gente feliz do século.
Vauvenargues
Fé: acreditar no dentista que diz que não vai doer. Celt
A crença é pretensão de ver em plena treva. Augusto de Lima
As grandes promessas diminuem a fé. Horácio
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A fé aplaina as montanhas e enche os abismos. Rebelo da Silva
Mais verdades diz a fé do que os olhos. Quevedo
A fé é uma claridade que desfaz as sombras interiores. O que não crê é
como o cego que anda tateando, sempre arriscado a perigos, bastando
resvalar num talude para precipitar-se no abismo Coelho Neto
Quanto mais pode a fé que a gente humana. Camões
Quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder.Emmanuel - Pérolas de
Luz
Quem crê é forte; quem duvida é fraco. Fortes convicções precedem
grandes ações.J. F. Clarke
A fé extrai da substância eterna aquilo de que necessitamos e faz expressar
na manifestação material as coisas que o coração deseja. Victor H. Morgan

O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem,
predispondo-o, por somatização, a enfermidades diversas que
aguardam correta diagnose e específica terapêutica.
À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na
fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta,
se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente,
vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de
agora. J. de Ângelis
Fealdade
Quem ama o feio bonito lhe parece. Ditado popular.
Desgraça que faz a infelicidade de uma mulher e a alegria de todas as
outras. P. Veron
As mulheres feias envelhecem melhor do que as mulheres bonitas; elas
passam da sombra à escuridão. F. de Croisset
É raríssimo que a fealdade se conheça a si mesma e quebre o espelho. J. de
Maistre
A mulher plenamente feia é uma calamidade social. Ramalho Ortigão
U'a mulher feia detesta os espelhos. Provérbio japonês.
Não há mulher, por mais feia que seja, que não tenha um traço de beleza.
Ovídio
Feijoada
Uma feijoada só é realmente completa quando tem ambulância de plantão!
Felicidade
Em vão procuramos a verdadeira felicidade fora de nós, se não possuímos
a sua fonte dentro de nós mesmos. Marquês de Maricá
Se queres felicidade/ No campo que te rodeia, / Nunca entreteças teu ninho/
Em galho de dor alheia. F. Caldas
A melhor felicidade que um homem pode possuir é a de ver, sem inveja, a
felicidade alheia. Bossuet
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O que falta a muita gente para ser feliz, é ter sido infeliz. Émile de
Girardin
A felicidade é um estado de alma em que esta saboreia uma constante
satisfação. Joubert
Não somos nunca tão felizes nem tão infelizes como o julgamos. La
Rochefoucauld
A felicidade no amor dá tudo, até as boas cores. Eça de Queiroz
Os deuses criaram a todos os homens para serem felizes; são desgraçados
apenas por sua própria culpa. Epicteto
A felicidade é uma ilusão de distância. As estrelas estão no vazio e nós
vemo-las no céu. Coelho Neto
Quanto mas se semeiam desejos menos se colhe felicidade. Sanial-Dubay
Não há nada mais desesperador do que um bem estar inalterável. Não há
fonte de tédio mais intolerável do que uma felicidade perfeita. O homem,
irmão gêmeo do anjo rebelde, não se contenta com a luz perpétua do
Paraíso, nem com a imperturbável tranqüilidade da paz celeste. Necessita
da treva e da agitação do inferno para alterná-las com aquelas e assim
tornar suportáveis os gozos divinos que lhe são propiciados. No seu paladar
extravagante a nada sabe a ambrosia dos deuses sem um pouco da saliva
de Cérbero. Plínio Barreto
A felicidade não passa, afinal de contas, de um certo e sutil equilíbrio entre
o que a gente é e o que tem. J.H. Denison
A felicidade põe todos a meio soldo, e às vezes nos reforma de repente.
Anônimo.
A felicidade, se bem que muitas vezes destruída pela má fortuna, ainda o é
muito mais pelo mau comportamento Prior
Não está a felicidade em viver muito, mas em viver bem. Pe. Antônio
Vieira
A felicidade está nos gostos e não nas coisas; e é só por ter a gente o que
prefere, que é feliz e não por ter o que os outros acham agradável. La
Rochefoucauld
Esperas ser feliz quando tenhas o que pedes. Enganas-te; terás as mesmas
inquietudes, iguais cuidados, idênticos desgostos, semelhantes temores,
desejos parecidos. A felicidade não consiste em adquirir e em gozar do
adquirido, mas sim em não desejar, porque consiste em ser livre. Epicteto
O homem ambiciona a felicidade mas pouco faz para adquiri-la. Opõem-se,
em regra, ao seu desejo, o instinto criador, a ânsia do melhor, o impulso das
conquistas e a força do predomínio. A felicidade, tal qual a concebem os
moralistas, é a ausência de luta. Austregésilo
A felicidade efetivamente consiste no meio termo, nem muito alta nem
muito baixa; na opulência nascem-lhe cedo cabelos brancos, mas na
simplicidade tem velhice longa. Shakespeare
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A felicidade dos grandes e dos ricos quase sempre depende deles; a
felicidade da multidão depende dos governantes. Chamfort
A felicidade dos maus é uma calamidade para os bons. Públio Sirus
A felicidade ou a desgraça dos homens depende mais do seu gênio que da
fortuna. La Rochefoucauld
Em cada um acomodar com sua sorte, e não querer mais do que tem, eis no
que consiste a felicidade. Erasmo
Sucede com a felicidade o mesmo que com a liberdade; todos falam dela e
ninguém a goza. Anônimo.
Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Wolfgang Goethe
É preciso ter sido pastor para apreciar a felicidade dos carneiros.
Talleyrand
Olha para tua frente e lá encontrarás a fonte da verdadeira felicidade, fonte
inexaurível quando sempre a busques. Marco Aurélio
A felicidade é como o carvão coque, algo que se obtém como um
subproduto enquanto se está fazendo outra coisa. Aldous Huxley
A felicidade é uma doce aquiescência a uma doce ilusão. L. Sterne
Todos nós bebemos por um vaso roto na fonte da felicidade, e quando
chega aos lábios já quase não traz nada. Anônimo.
A verdadeira ventura é não tentar ser feliz. Álvaro Moreira
Ser feliz é desejar eternamente. Carlos Maul
Se és feliz e não sabes, tens na mão o maior bem entre os mais terrenos.
Raul de Leoni
Não perguntes à Felicidade quem ela é nem de onde veio: abre-lhe a porta
para que ela entre e feche-a, bem aferrolhada, para que não fuja. Coelho
Neto
A felicidade é uma coceira com a proibição de se coçar. A. Scholl
Felicidade imortal/ É feita de cicatrizes,/ Sem noções de bem e mal/
Não há pessoas felizes. Que ninguém jamais se aproxime de você sem se
retirar melhor e mais feliz. Madre Tereza, Sel.- 10-99
A felicidade é um engodo; as pequenas alegrias e a tranqüilidade são sua
pálida imitação, com que precisamos contentar-nos. Os privilegiados da
Terra são aqueles que se preocupam mais com essa imitação do que com a
inatingível felicidade.
Os homens ordinariamente consideram a felicidade sensual como fim, os
de superior inteligência como ocasião, meio e instrumento para chegar à
moral, intelectual e religiosa. Marquês de Maricá
Tudo na vida é suportável, à exceção de muitos dias de felicidade
contínua. Goethe
Esperar a felicidade já é sentir-se feliz. Roger Martin du Gard, no livro Os
Thibault
Sem referencia a Deus toda felicidade é inane e incompleta. Marquês de
Maricá
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Felicidade é uma estação intermediária entre o excesso e a carência.
A felicidade é raríssimo diamante que poucos por momentos podem
usufruir. A tranqüilidade e os pequenos prazeres de imitação, todos podem
mais ou menos obter. São a felicidade relativa, possível, pois a felicidade
não é um alvo ao fim da estrada. É o modo de percorrê-la.
Não possuir algumas coisas que desejamos é indispensável para nossa
felicidade. Bertrand Russel.
A felicidade sensual consiste na saúde, a moral na virtude, a intelectual no
estudo da natureza e a religiosa no amor e temor de Deus. Maricá
A felicidade é qualquer coisa que depende mais de nós mesmos, do que das
contingências e das eventualidades da vida. Júlio Dantas
A felicidade é composta de frações diminutas – as pequenas dádivas, logo
esquecidas, de um beijo ou de um sorriso, um olhar bondoso, um elogio
sincero, – inúmeros infinitésimos de prazer e de alegria. Samuel Taylor
Coleridge.
A felicidade, na família, nasce de dois “defeitos”: marido “surdo” e
“mulher cega” P.C.Vasconcelos Jr.
A felicidade é o mais eficiente dos cremes de beleza. Lady Marguerite
Blessington.
Felicidade: – Mostrar a uma criança aquilo que um dia nos deu prazer e ver
o prazer da criança somado ao nosso, de modo a ter agora um prazer
duplo.
Existe felicidade?/ Diz a vida: “existe sim, / Onde a força da bondade/
Espalhe o perdão sem fim”.
Descrever a felicidade é diminuí-la. Stendhal
Sem os males que contrastam os bens, não nos creríamos felizes por maior
que fosse a nossa felicidade. Marquês de Maricá
Está aprendendo a esquecer? Parabéns! Anda perto a sua
felicidade.P.C.Vasconcelos
As vitórias só têm sentido quando levam à felicidade. Roberto Shinyashiki.
Seleções - 5-2001
Não podemos ter uma felicidade absoluta com uma inteligência limitada,
são necessários contrastes que assinalem e façam distinguir os bens e
avaliá-los como tais: os males produzem este efeito. Marquês de Maricá
Acróstico: Fale menos./ Escute mais./ Leia bons livros./ Imite as boas
ações./ Cultive o otimismo./ Ilumine a escuridão./ Deseje o bem a todos./
Alegre-se com o êxito dos outros. Dê o melhor de si./ Evite os excessos.
Dinamor
As pessoas mais felizes são aquelas que abrem o coração aos influxos do
Amor. Humberto de Campos.
A felicidade humana será sempre frágil e fugaz enquanto não tiver a sua
origem e fundamento no amor e temor de Deus. Marquês de Maricá
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Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador, para sermos felizes e
apreciarmos a vida. Baden Powell
Um hospede recente visitava o paraíso, em companhia de São Pedro,
quando se depara com uma urna contendo uma tabuleta onde estava escrito
"reclamações" e, surpreso, indaga ao santo: – Se aqui tudo é felicidade,
porque uma caixa de reclamações? – Porque há pessoas que só são felizes
se queixando, responde o santo.
Ventura real que vejo/ Sempre nova, sempre bela, /Doar a felicidade/
Sabendo passar sem ela. Martins Coelho
Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Gandhi
Dá-se com a felicidade o que se dá com os relógios: os menos complicados
são os que enguiçam menos. Nicolas-Sebastien Chamford, l741-l794,
escritor francês.
Sente-se a felicidade, não se define. Marquês de Maricá
Há uma felicidade positiva, que consiste em gozar; e outra negativa, em
não sofrer.Marquês de Maricá
Há muita gente feliz sem saber que o é, e que se considera desgraçada por
não conhecer ou não haver experimentado os numerosos males da vida
humana, contrastes indispensáveis para uma exata avaliação dos
inumeráveis bens da mesma vida.Marquês de Maricá
Há uma felicidade positiva, que consiste em gozar; e outra negativa, em
não sofrer. Marquês de Maricá
A vaidade é talvez um grande condimento da felicidade humana. Maricá
Os que asseveram que os maus são ou podem ser felizes, não têm noções
claras da genuína felicidade.Marquês de Maricá
É tal a falibilidade dos juízos humanos, que muitas vezes os caminhos por
onde esperamos chegar à felicidade nos conduzem à miséria e à desgraça.
É tão fácil sentir a felicidade como é difícil defini-la. Marquês de Maricá
A felicidade dos entes racionais aumenta com o progresso da sua
inteligência; os de maior intelecto são os que gozam mais da sua existência
e do mundo em que residem. Marquês de Maricá
Dos ensinos vida afora./Nunca vi assim tão grande: /Felicidade não mora/
Onde trabalho não ande. Leôncio Correia
Em matéria de felicidade só se possui aquela que se dá.Emmanuel - Pérolas
de Luz
A felicidade não entra em portas trancadas.Emmanuel - Pérolas de Luz
Recentemente cientistas concluíram que a felicidade depende de quatro
fatores que se apresentam como necessidades: otimismo, alegria, coragem e
sabedoria. Nadja de Couto Valle
A felicidade não passa de saúde boa e memória fraca.Albert Schweitzer

11

Feliz
Feliz - Cheio de dor/ O pequenino,/ Sempre sozinho/ E sofredor./ Triste
viajor, / Descalçadinho, / Ave sem ninho/ E sem amor./ Que não maldiz/ O
amargo trato/ Aos dias seus./ É mais feliz/ Por ser mais grato/ Aos dons de
Deus. - João de Deus/ FCX
É fazendo alguém feliz que se começa a ser feliz. P.C.Vasconcelos Jr.
Há muita gente feliz sem saber que o é, e que se considera desgraçada por
não conhecer ou não haver experimentado os numerosos males da vida
humana, contrastes indispensáveis para uma exata avaliação dos
inumeráveis bens da mesma vida. Marquês de Maricá
Feminino & Masculino
A mulher foi feita da costela... imagine se fosse do filé. Anônimo.
Mulher feia é igual à ventania, só quebra galho.Anônimo.
Se me virem abraçado com mulher feia, pode separar que é briga. Emílio
de Menezes
As mulheres perdidas são as mais procuradas. Anônimo.
As mulheres são mais indulgentes com os defeitos dos homens do que com
os das pessoas de seu sexo. Marquês de Maricá
Examina bem a consciência e diz-me qual é para os corações puros e
pobres o motivo, imenso, irresistível das ambições de poder, de opulência,
de renome? É um só: a mulher; é esse o termo final de todos os nossos
sonhos, de todas as nossas esperanças, de todos os nossos desejos!
Alexandre Herculano
Nós mulheres não queremos reformar nossos maridos: estamos apenas
tentando fazer com que sejam o que eles fingiam ser. Anônima
Uma coisa que os homens não conseguem entender nas mulheres é como
elas entendem tanto a respeito de homens.
Poucas mulheres se reconhecem feias, nenhum homem, tolo. Maricá
Uma mulher bonita é o paraíso dos olhos, o inferno da alma e o purgatório
da bolsa.Fontenelle
É a mulher que escolhe o homem que a escolhe. P.Geraldy
Mulher sem amor é como homem sem trabalho. C. Chincholle
A mulher só ama quando admira; para amar um homem precisa sentir-se
inferior a ele. Julio Dantas
Nos olhamos as estrelas por dois motivos, porque são luminosas e porque
são impenetráveis. Mas temos perto de nós uma luz bem mais doce e um
mistério maior, a mulher. Vitor Hugo
A mulher, quando ama, tem mais heroísmos e abnegações de que o homem
– o ser mais egoísta do reino animal – é capaz. Camilo C. Branco
O mais importante e perigoso poder do mundo é a fascinação da mulher.
Maurício Jokai, l825-l904, novelista húngaro.
Todos os oradores se calam quando a beleza feminina fala. Shakespeare
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É muito simples o segredo de meu sucesso com as mulheres: limito-me a
tratar as duquesas como lavadeiras e as lavadeiras como duquesas.
(Brumell) George B.l778-l840, cidadão inglês, chamado o "belo Brumell".
Quanto mais feminina for a mulher, maior garantia se tem de o homem
continuar humano. P.C.Vasconcelos Jr.
Há muitos homens que perdoam com mais dificuldade às mulheres o
talento do que os vícios.Grácia da C. Matos
Os homens
amam tanto mais as mulheres quanto menos as
conhecem.Pitigrilli
As mulheres americanas esperam encontrar em seus maridos a perfeição
que as mulheres inglesas só esperam encontrar em seus copeiros.
Sommerset Maugham, escritor inglês.
Quer que ele seja mais homem? Experimente ser mais mulher. Anuncio de
lingerie. Revista Caras
Nenhuma mulher quer um homem bom de pia. Brastemp
Quando uma menina vira mulher, os homens viram meninos.- Lingerie
Valisère
Se sua mulher pedir mais liberdade, compre uma corda mais comprida.
Desde que uma mulher tenha brilho nos olhos nenhum homem irá reparar
se ela tem rugas em volta deles.Dolores Del Rio
Ao contrário do que a maioria dos homens pensa, para as mulheres é muito
difícil a tarefa de se encaixar nos padrões femininos. Mônica Horta.
A mulher começa por resistir aos avanços do homem e termina por
bloquear a sua retirada.Helen Rowland.
Uma mulher leva anos para fazer de seu filho um homem – e outra, vinte
minutos para fazer dele um tolo. Helen Rowland
Um homem rouba o primeiro beijo, implora o segundo, exige o terceiro,
recebe o quarto, aceita o quinto e suporta os restantes. Helen Rowland
Numa ótica feminina os homens estão divididos entre aqueles pra quem
você não vai dar, aqueles que vão ter que penar para você dar e aqueles
para os quais você é louca para dar, mas nunca vai conseguir. Casseta e
Planeta.
Certas mulheres amam tanto seu marido que para não gastá-lo, elas usam o
de suas amigas.Alexandre Dumas Filho
Certas mulheres podem falar horas a fio sobre qualquer assunto. Minha
mulher nem precisa de assunto. Sam Levenson
Durante a Idade Média e com a ascensão do Cristianismo, a pureza e a
virgindade tornam-se as novas virtudes que as mulheres deveriam manter;
um artifício esperto inventado pelos homens para garantir que elas seriam
fiéis a seus companheiros. Dr.Connel Cowan & Dr. Melvin Kinder
Cabe à mulher casar-se o quanto antes e ao homem ficar solteiro o maior
tempo que puder.George B. Shaw
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As mulheres preferem os homens mais velhos: gastam mais e as gastam
menos.Movimento Machista Mineiro
Sentir-se humilhado na arena sexual é sofrer a maior angústia que a maioria
dos homens pode experimentar. Dr.Connel Cowan & Dr. Melvin Kinder
Um homem pode viver feliz com qualquer mulher desde que não a ame.
Oscar Wilde
Os homens que mais lisonjeiam as mulheres são os que menos as estimam
Alexandre Dumas
A grande questão que nunca foi respondida e que eu não posso responder,
apesar dos meus trinta anos de pesquisa sobre a alma feminina: o que quer
uma mulher? Sigmund Freud
A verdadeira dificuldade para as mulheres é que elas precisam sempre
continuar tentando adaptar-se às teorias que os homens formularam para
elas. D.H.Lawrence
Nenhum homem deve ter segredo para com sua mulher. Ela infalivelmente
o descobrirá. Oscar Wilde
Para a mulher são mais interessantes os romances que faz do que os
romances que lê.T.Gautier
Como se tornar uma esposa melhor? Tentando não fazer seu esposo
melhor. Gurumayi Chidvilasananda
A sexualidade feminina é um mistério que realmente guarda segredos. Se
tudo estivesse revelado não seria tão atraente. Frederico Andahazi
As mulheres são feitas para serem amadas, não para serem compreendidas.
Oscar Wilde
Para evitar criar um menor abandonado, o filho, a mãe inventa um maior
rejeitado, o pai. Darcy R. Lima
Feminismo
Tradições espirituais e religiosas, modeladas por princípios femininos,
confirmam as fases cíclicas de nossas vidas e a sabedoria de cada uma, o
sagrado de nossos corpos e do corpo da Terra. Patrice Winne.
A máquina de lavar roupas fez mais pela mulher do que o feminismo. João
Paulo II
Feras
As verdadeiras feras selvagens vivem nos lugares mais populosos. Baltasar
Gracian y Morales, l601-l658, escritor, filósofo e jesuíta espanhol.
Férias
Conheço muitos lugares que oferecem férias baratas – para quem for
bastante rico para chegar até lá.
Feridas
Quem se dedica à vingança mantém frescas as suas feridas. Sir Francis
Bacon
Curiosas as feridas do amor! Só as fecha quem abriu.P.C.Vasconcelos Jr.
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Ferir
Então Jesus disse-lhe: Mete em seu lugar a sua espada porque todos os que
lançarem mão da espada à espada morrerão. Mateus, 8:53.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido.Adágio popular
Fermento Espiritual
Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? - Paulo. I
Coríntios, 5:6
O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é
sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências
alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do
pensamento dos outros milhares de outras pessoas nos guardam a atuação
mental, inevitavelmente.
Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos
conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o
bem ou para o mal.
Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e, toda vez que
não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal.
Fermento
Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza,
em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição
inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas
atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, em quantos nos
rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação
alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos
semelhantes.
O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões
do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas
origens de nossas determinações, porém, reside a idéia. A mente, em razão
disso, é a sede de nossa situação pessoal, onde estivermos.
Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar estabelece
atitudes, em segundo gera hábitos e, depois, governa expressões e palavras,
através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo.
Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz
ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Universo e vida - Hernani T.
San'Anna - Espírito Áureo
Ferradura
Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Guido Clericetti
Quem coloca ferraduras atrás da porta poderia usá-las nos pés. Neimar de
Barros
A ferradura dará sorte se o seu dono lembrar que é burro. Neimar de
Barros.
Festejar
Quem muito nos festeja, alguma coisa de nós deseja. Marquês de Maricá
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Ficção
A ficção revela verdades que a realidade torna obscuras. Jessamyn West.
O espírito vive de ficção como o corpo se nutre de alimento. Marquês de
Maricá
A verdade é tão simples que não deleita: são os erros e ficções que pela sua
variedade nos encantam. Marquês de Maricá
Fidelidade
Sê-me fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da Vida.Apocalipse 2: 10
João Huss, expulso do solo pátrio, e perseguido sem piedade, manteve, até
a morte, os ideais de fé esposados, embora queimado vivo...J. de Ângelis.
Os jovens querem ser fiéis e não podem; os velhos querem ser infiéis e não
podem. Oscar Wilde
Virtude peculiar dos que estão por ser traídos. Ambrose Bierce
Na mulher o persistir /em jurar fidelidade, /É um modo de mentir /Com
maior solenidade! Augusto Gil
A fidelidade é uma virtude que enobrece a própria servidão.W. Mason
Fiel. Oh!, hoje em dia, nada mais é que o nome de um cão. G. de Portoriche
Filhos
O berço em que adormecido,/ repousa o recém-nascido/ sob o cortinado e o
véu,/ para a mãe que o acalenta/ parece que representa,/ um pedacinho do
céu. Coelho Neto
Os filhos, com freqüência alicerçam o casamento, mantendo os pais tão
preocupados, que não lhes deixam tempo de brigar.Franklin B.Jones.
No lindo rostinho em flor/ Do teu filhinho a sorrir/ A vida te pede
amor/ Na construção do porvir.
Eras só palavra, agora és acorde/ Música no ventre que lateja.Denise
Emmer, no livro Poesia Reunida. (Ediouro)
Filho é igual a peido: você só agüenta o seu.
Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebe, uma
recompensa ou um castigo. Petit Senn
Quem honra seus pais, terá alegria em seus filhos.William Cobbet
Com que naturalidade a "lima" dos filhos rói os pais. P. C. Vasconcelos Jr.
Nenhum filho entre os filhos é demais. Nestor Vitor
O paraíso das mães é junto ao berço dos filhos. Coelho Neto
Filho amado devidamente, é filho que leva na mente o amor à vida. P. C.
Vasconcelos Jr.
Não há crianças ilegítimas - só pais ilegítimos. Leon R. Yankwich
Ao filho a herança, à filha o dote. Provérbio abissínio
O filho, nascendo, traça uma linha sob os episódios mais importantes na
vida do pai, e o obriga a fazer a soma. Pitigrilli
Os filhos não avaliam quanto eles avariam os pais. P. C. Vasconcelos Jr.
Um filho é o nosso coração que sai para outro corpo. Afrânio Peixoto
O bom filho à casa torna. Ditado popular
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A educação de cada filho é feita sob medida. Por isto dá trabalho, por isto
dá certo. P. C. Vasconcelos Jr.
Quando um homem se vê reproduzido num filho, o que entrevê é ser ele
mesmo que renasce e que sobreviverá a si próprio. D. Antônio da Costa
Conduz os teus filhos pela estrada da virtude em os primeiros passos da
vida, na certeza de que eles não se afastarão totalmente dela, e que a
buscarão na adversidade. Grácia da Cunha Matos
Filho és, e pai serás, como fizeres, assim haverás. Provérbio
Quem filhos tem ao lado, não morre de enfado. Provérbio
Ame a seu filho, como capaz de ser bom, para que ele venha a ser bom. P.
C. Vasconcelos Jr.
O amor pelos filhos, permitindo conhecer o que devíamos ter custado aos
nossos pais, vale como uma nova e mais perfeita floração do sentimento
filial. Barbosa Lima Sobrinho
O colar mais precioso, com que se orna u'a mãe, são os braços de seu filho.
Grácia da Cunha Matos
Na alma e na vida dos filhos, cala mais o amor calado, do que o amor
falado. P. C. Vasconcelos Jr.
Um filho é sempre o grande perfeito amor masculino de uma mulher.
Afrânio Peixoto
Os bons filhos são a coroa dos pais, e os bons pais são a glória dos filhos.
Anônimo.
O berço em que adormecido,/ repousa o recém-nascido/ sob o cortinado e o
véu,/ para a mãe que o acalenta/ parece que representa,/ um pedacinho do
céu. Coelho Neto
Os filhos não avaliam, quanto eles avariam os pais. P.C.Vasconcelos Jr.
Criar filhos é uma coisa. Civilizá-los é outra.Roberto Duailibi
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer
não se desviará dele. Provérbios - 22:06
Quando guri, eu tinha de me calar à mesa: só os grandes falavam. Agora,
tenho de ficar calado para que as crianças falem. Mario Quintana.
Conduza os pés de teu filhinho pelos caminhos da virtude; dele, crescendo,
não apartará. Salomão.
Filho criado, trabalho dobrado. Ditado popular.
Filosofia
Todas as filosofias
e todas as religiões
não são senão túneis
metropolitanos escavados através do universo. Aldous Huxley
Considero a filosofia como física recreativa da alma E. Jardieu Poncella
A filosofia é tão impotente quanto à religião é poderosa para nos consolar
nos males da vida e determinar-nos a suportá-las com paciência e
resignação. Maricá
A filosofia quando não extingue, dilui o patriotismo. Marquês de Maricá
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A filosofia está inscrita nesse grande livro – o Universo – que permanece
continuamente aberto. Galileu Galilei
A filosofia é o moinho de vento da razão que gira em torno de si mesma.
F. Mezzina
Filosofar nada mais é do que se preparar para a morte. Montaigne
A filosofia, como a medicina, tem muitas drogas, poucos remédios e quase
nada de específicos. Chamfort
O doce leite da adversidade, a filosofia. Shakespeare
A verdadeira filosofia está no procedimento, não nos discursos. C. Bronin
A filosofia ensina a praticar voluntariamente o que os outros fazem
constrangidos.Aristóteles
O problema crucial é o seguinte: A filosofia aspira à verdade mais total,
que o mundo não quer. A filosofia perturba a paz. Karl Jaspers, l883-l969,
filósofo alemão.
A filosofia é uma ciência formadora por excelência. Sem a filosofia os
homens mais sábios possuem apenas uma espécie de ignorância
enciclopédica, pois, quando a filosofia não liga tudo, tudo fica um caos...
Um sábio que não tem formação filosófica permanece um Ciclope:
matemático, historiador, filólogo, geógrafo ou astrônomo. Falta-lhe um
olho. J.L.Spalding, l840-l916, pedagogo católico americano.
É maior a fé entre os homens que a razão: tudo se crê mais por autoridade
que por exame. Marquês de Maricá
A filosofia solapa e derruba as religiões, mas não as pode substituir. Maricá
Os mais arrojados em filosofia são ordinariamente os menos sábios. Maricá
A filosofia desagrada por que abstrai e espiritualiza; a poesia debilita, por
que materializa e figura os objetos. Quereis persuadir e conquistar os
homens, falai a sua imaginação, confiai pouco na sua razão. Marquês de
Maricá
A filosofia não entorpece a sensibilidade, quando muito pode chegar a
regulá-la. Marquês de Maricá
As crenças religiosas fixam as opiniões dos homens, as teorias filosóficas
perturbam e confundem. Marquês de Maricá
Quando a fortuna nos maltrata, recorremos à filosofia ou à religião, para
que nos console e conforte. Marquês de Maricá
Filósofos
Bacon é filósofo ou toicinho? Millôr Fernandes
O erro máximo dos filósofos foi pretender que os povos filosofem. Maricá
São benfeitores da humanidade e promotores do genuíno progresso os que
ressumem em breves sentenças, verdades, regras e preceitos de vida
humana. Maricá
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Fim
Quando as coisas caminham de todas partes para um fim comum, é preciso
que, com vontade ou sem ela
se deixem andar com o tempo.
Chateaubriand
Aquele que ultrapassa o fim comete tanta falta como aquele que lá não
chega. Montaigne
Ver o fim a que se tende é juízo, esperá-lo é justiça; suspendê-lo, é força;
excedê-lo é temeridade. Duclos
Sabemos qual foi o nosso princípio ninguém sabe qual será o seu fim
Maricá
O fim justifica os meios. Pubílio Siro
Nem sempre os fins justificam os meios. Anônimo.
É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Cláudia Rodrigues
Alves
Finalidade
Se tudo está relacionado no universo e feito com desígnio, propósito,
destinação e aplicação, nada é vago e contingente, mas necessário e
fatal.Marquês de Maricá
Tudo o que é não podia deixar de ser: supostos os antecedentes que
determinaram a sua existência, o contingente realizado torna-se necessário.
Marquês de Maricá
Finanças
As finanças são a pedra angular da força dos Estados. Sully
É talvez no ramo financeiro onde a pena segue de mais perto a injustiça.
Logrelle
Havendo ordem e economia nas finanças, chegar-se-á a conseguir muitas
coisas. Catarina, a Grande.
Fingimento
Todas as coisas fingidas caem como flores, nem pode ser duradoura coisa
alguma simulada. Cícero
O que é verdadeiro amante/ Logo conhece o fingido. Diogo de Tovar
O importante é sermos nós mesmos. Se todas as pessoas fossem o que são,
ao invés de fingirem que são o que não são, existiria a paz. John Lennon
O ideal seria que todas as pessoas soubessem amar o tanto que sabem
fingir Bob Marley
Um bom processo de começar a ter virtudes:fingir que as tem.
P.C.Vasconcelos Jr.
Física
A física se assemelha ao sexo: pode ter alguns resultados práticos, mas não
é por isso que a fazemos. Richard Feynman, l9l8-l988, físico americano,
Prêmio Nobel de Física de l965.
Fisiologia
O propósito do corpo é levar o cérebro para passear. Thomas Alva Edson
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Sem movimento não há Vida. O propósito do cérebro é por o corpo a
funcionar.
Flagelo
O homem de muito saber e juízo é um flagelo para si e para os outros, pela
exatidão, atenção, discernimento e inteligência que deles exige e espera,
mas não pode obter ordinariamente.Marquês de Maricá
Flerte
Casca de banana postada à porta de uma pretoria.
Flores
O homem prazenteiro espalha flores no exterior e reserva espinhos para o
interior. Boileau
As flores da primavera não brilham sempre. Horácio
Fazem-se depressa as flores artificiais, porque não vão ser mães.
P.C.Vasconcelos Jr.
Há flores em todas estações assim como loucuras em todas as idades. Jouy
A flor é, depois da mulher, a mais bela criação do nosso planeta.
Mantegazza
Pobres flores! também sentem!/ Também de saudade morrem! C.J.de
Araújo Viana
As violetas são com certeza as ametistas dos jardineiros. Luiz Guimarães
Filho
As rosas fê-las Deus para as mãos pequeninas. Guerra Junqueiro
Margarida: uma boca redonda que tem os dentes em todos os lados. J.
Renard
Margarida: consultas gratuitas do amor.
As rosas não têm outra obrigação na vida senão o de serem belas. Pitigrilli
As cores, o cheiro, as formas encantadoras desta efêmera maravilha
chamada flor, namoram até aos espíritos mais rústicos, mais ignorantes, ou
mais reflexivos. A. F. de Castilho
As flores deleitam a vista e o olfato, os frutos também, o paladar, pelo seu
sabor. Marquês de Maricá
Se alguém te fere, desculpa e esquece, lembrando que o espinho dilacera
porque não tem a contextura da flor.Emmanuel - Gotas de Paz
Fobia
Em psicopatologia, a fobia é um temor irracional e incontrolável que um
indivíduo experimenta diante de uma pessoa, de um objeto ou uma
determinada situação. Difere do medo (a consciência de um perigo real e
eminente) e do terror (que ocorre diante de uma situação real ao qual não se
sabe como reagir, pois provoca uma certa incapacidade de reação.
Fofoca
O prazer da sociedade, sobretudo do Interior, consiste em falar mal dos
outros.Balzac
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Quando alguém lhe contar o que andam dizendo de você, conte a essa
pessoa o que falam dela. Isso resolve tudo. Edgar Watson Howe.
A fofoca nasce, brota, cresce, voa. Contra tudo que nasce, brota, cresce,
voa. José Ângelo Gaiarsa
A fofoca, igualmente à poesia e à ficção, penetra na verdade das coisas.
Patrícia Meyer Spacks
A maledicência é ocupação e lenitivo para os descontentes. Maricá
A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma
espada, um porrete ou uma flecha afiada. Provérbios 25:18
Escândalo: aquilo que metade do mundo tem prazer em inventar e a outra
metade em acreditar. Philip Stanhope
Não faças nem digas aquilo que não puderes repetir publicamente. Célio
Devanet
Quem te fala dos defeitos alheios, também fala dos teus aos outros Denis
Diderot, l713-l784, escritor francês
Não falo mal de ninguém porque não sei quando poderei ficar preso num
elevador com alguém de quem falei mal. Lou Reed
O peixe morre pela boca e muita gente, pela língua. Neimar de Barros
Se não se pode falar bem de uma pessoa, é bem melhor não falar nada.
Turnbull
As coisas que as pessoas mais querem saber nunca são da conta delas.
George B. Shaw
Uma coisa boa sobre os egocêntricos: eles nunca falam de outras pessoas.
Roberto Duailibi
Tudo para um escritório menos as fofocas. Home Furnishing Stores, Nova
York
Na boca de quem não presta, quem é bom não tem valia. Chico Anísio
Na lembrança que me invoca/ Da serpente sem juízo, / Reconheço que a
fofoca/ Começou no Paraíso.
Fogo
O ser humano é o único animal capaz de fazer fogo: isto o faz exercer seu
domínio sobre a Terra.
O fogo é bom servo, mas um mal senhor. Ditado popular.
Fome
A inveja é mil vezes pior que a fome, porque é a fome espiritual. Miguel
de Unamuno.
A fome boceja, a fartura arrota. Marquês de Maricá
A fome deve ser o prólogo de um bom jantar. Ditado francês.
Fome: o S.O.S. da natureza. Ferreira D'Almeida
Forca
O mais desagradável dos instrumentos de corda. A. Arus
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Força
A força não vem da capacidade física, mas da vontade férrea. Gandhi.Se o
homem soubesse usar utilmente da força, como a mulher sabe usar da
fragilidade, seria formidável. C. Malheiros Dias
Força nos homens é insensibilidade, grandeza é orgulho, e calma é
indiferença. Blondel
Honramos a força muito mais do que a honradez. Voltaire
Exagerar a própria força é trair a própria fraqueza. Emile de Girardin
Para merecer o nome de forte respeite e proteja os fracos. Maricá
Contra força maior não há resistência. Adágio Popular
Sabemos que o mais forte ganha. E depois, quem obedece? F. H. Cardoso.
Depois da força nada há mais alto do que o seu domínio. J.P. F. Richter
Exagerar a própria força significa descobrir a própria debilidade. Èmile de
Girardin, jornalista francês.
A verdadeira força invencível é a força sem violência.Os homens violentos
são homens fracos e imprevidentes, cujos esforços voltam-se contra eles
mesmos. Elifas Levi-filósofo e escritor ocultista francês.
Formação
Formar a mentalidade das crianças hoje em dia parece ser coisa
condicionada a se descobrir o que elas querem. É mais ou menos como
persuadir a água a descer morro abaixo.Erwin McDonald.
Formosura
Toda a formosura, num buraco da terra, é um punhado de pó. Guimarães
Passos
Cada rosto de mulher formosa dá-me a impressão de folha ainda não lida.
Vicente de Carvalho
É como o arminho: se não se defende, morre; se defende, mancha-se.
Calderon
O que encanta na vida é a beleza, e a alma na mulher é a formosura.
Campoamor
Para uso de muitos tolos criou Deus as mulheres formosas e criou Camões
os formosos versos. Camilo C. Branco
Uma formosa sem graça é uma rosa sem perfume. C. Beccaria
...é fazer mais soberba a formosura/ adorar o rigor da resistência. Cláudio
M. da Costa
Que é formosura humana? Letra boa no sobrescrito; irrisão nos anos,
pecado em flor, que as mais das vezes vinga. Pe. Manoel Bernardes
Fórmula
Qualquer fórmula que expresse uma lei da natureza é um hino de glória a
Deus. Mary Mitchell, 1818-1888, astrônoma americana, SV-12-95
Fortalecimento
Fortalecei-vos com constantes afirmações positivas. Emerson
Fortes
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Os fortes foram feitos para servir os fracos, se estes têm suficiente
inteligência para os dominar.Marquês de Maricá
Fortuna
A roda da fortuna não é outra coisa mais que a mudança de circunstâncias e
variedades de eventos. Marquês de Maricá
A fortuna faz de um tolo um potentado, como o sol no horizonte confere a
um anão a sombra de um gigante. Marquês de Maricá
Um propósito na vida é a única fortuna que vale a pena achar.Robert Louis
Stevenson
Ninguém considera a sua fortuna superior ao seu mérito, mas todos se
queixam das injustiças dos homens. Marquês de Maricá
A fortuna não é feita/ De nossas posses e mimos,/ Ela nos surge
perfeita/ Das bênçãos que repartimos.
Ninguém fica no alto da roda da fortuna o tempo todo. Provérbio chinês
A fortuna vem dormindo: será por isso que chega tão lentamente?
Anônimo.
O sucesso na vida é como correr atrás de uma galinha; parece muito fácil
agarrá-la, mas na realidade é dificílimo. Anônimo.
As pessoas muito favorecidas pela fortuna são como os ladrões
profissionais: antes ou depois acabam por serem agarradas. A. Capus
Nunca a fortuna põe um homem em tal altura que não precises de um
amigo. Sêneca
A fortuna cansa-se de carregar sempre o mesmo homem nas costas.
Gracian
Não há na vida quem esteja seguro dos revezes da fortuna. Damião de
Góes
A fortuna bate sempre à porta que sorri. Provérbio índio
A fortuna, recebe-a como um castigo;/ é do espírito, em prova, o maior
inimigo. Luiz Murat
A fortuna assim como a embriaguez, caminha com os passos bamboleantes.
Bacon
Quando a fortuna é duvidosa, nasce o respeito a Deus; mas raramente os
homens felizes oferecem sacrifícios. Silio Itálico
Cada qual é artífice da própria fortuna. César
A fortuna pode arrebatar os bens, não a fortaleza do ânimo. Sêneca
Não há fortuna que não traga o desconhecimento: se é próspera,
desconhecei-vos; se é adversa, desconhecem-vos. Pe. Antônio Vieira
Fazer sua fortuna não é o mesmo que fazer sua felicidade: não obstante,
sempre uma aumentará com a outra. Helvétius
O que não pode com a fortuna adversa também não pode com a próspera.
Demétrio I, Rei da Macedônia.
A fortuna troca, às vezes os cálculos da natureza. Machado de Assis
A fortuna tem limites e o homem sábio deve conhecê-los. Luculus
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A fortuna não pode dar nem tirar as qualidades da alma. Salústio
A coisa mais difícil é suportar os revezes da fortuna. Bias
Em matéria de fortuna bastante é, justamente, um pouco mais do que se
tem. Benjamin Franklin
As pessoas em que os dons da fortuna se têm acumulado, são como os
navios muito carregados, que se arriscam mais do que os outros a ir ao
fundo. S. Crisóstomo
É preciso seguir a fortuna em seus caprichos e corrigi-la quando isso é
possível. Napoleão Bonaparte
Quando os sucessos da fortuna se não acomodam à nossa vontade,
acomodemos nós à nossa vontade os sucessos da fortuna. Aristóteles
Há uma qualidade de prazer anexa ao valor, que sobrepuja a fortuna.
Desprezar o dinheiro e destronar um usurpador. Chamfort
A fortuna assemelha-se a um mercado; basta esperar que o preço desça.
Bacon
A fortuna vigia sempre para que os homens nunca estejam sem dores.
Públio Siro
Queixamo-nos da fortuna para desculpar a nossa preguiça. Maricá
Fotografia
Os álbuns de fotografias são como as alamedas dos cemitérios: as pessoas
alinhadas, lado a lado, para a eternidade, sem se conhecerem. H. Duverneis
A fotografia é uma prova contra a errônea opinião de que a arte seja uma
imitação da natureza. Heine
Em família, somos professores e, ao mesmo tempo, aprendizes uns dos
outros.Carlos Augusto.
Fracasso
Se caíste, ergue-te e anda, / e aprende com a vida em suma/ que só na vida
não erra, / quem não faz coisa alguma.
O único fracasso é não saber ser feliz. Celine Dion, Sel-3/01.
Todo fracasso é o condimento que dá sabor ao êxito. Truman Capote, l924l964. escritor americano
Nossos fracassos são, às vezes, mais frutíferos que os êxitos.
O fracasso é a oportunidade de se começar de novo, inteligentemente.
Henry Ford
Aceita o fracasso por base de recomeço.Emmanuel - Gotas de Paz
Uma das causas do fracasso na vida é deixar para amanhã o que se pode
fazer hoje, e depois fazê-lo apressadamente. Sabedoria oriental
Franqueza
A franqueza não reclamada, quando efetiva, desagrada. Marquês de Maricá
A franqueza rude faz nascer o ódio. Terêncio
Fraqueza
Pessoas há tão conscientes da sua fraqueza que fazem da fraqueza força. La
Rochefoucauld.
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A fraqueza é menos indulgente que a força: as mulheres são mais
vingativas que os homens. Marquês de Maricá
Os fracos que sabem jogar com suas fraquezas são fortes. É esse o segredo
das mulheres, e dos países em desenvolvimento.
A fraqueza é tão querida das mulheres que precisam de um combate para
ter um vencedor. A. de Musset
A fraqueza é muitas vezes coonestada com o nome de prudência. Maricá
Fraqueza é dar ajuda ao mais potente. Camões
É nos meninos e velhos que se observa ordinariamente o egoísmo mais
requintado; a fraqueza é egoísta.Marquês de Maricá
A forças das mulheres está na sua própria fraqueza. Fontenelle
O fraco ofendido desabafa maldizendo. Marquês de Maricá
O fraco quando ofendido atraiçoa, o forte e magnânimo perdoa. Maricá
Frase
Toda frase, no mundo da alma, é semelhante a engenho de projeção
suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos assim, frases
e frases: duras como aço; violentas como fogo; suaves como brisa;
reconfortantes como sol; mordentes quais lâminas; providenciais como
bálsamos.
Saibamos, desse modo, compor as nossas frases com as nossas melhores
palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal
rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para aquele que
lhe faz o lançamento na Criação.Emmanuel – F.C.Xavier
Fraternidade
A santa Fraternidade/ É o sol de crentes e incréus. / Quem se faz o irmão de
todos/ É sempre uma luz dos céus. Casimiro Cunha
Qualquer que seja a fé que adotes/ Nos templos da humanidade,/ Rende
culto fervoroso/ À santa fraternidade. Casimiro Cunha
Freguês
O cliente descontraído fica com o bolso vulnerável.
Freio
Além da dor, os homens possuem somente dois freios: o pudor e a força.
Frieza
Sofres a frieza em casa / Nas atitudes de alguém?/ Entrega esse assunto a
Deus/ Não queira mudar ninguém.
Frivolidade
A frivolidade da vida às vezes é o que adocica a mesma, pobre alma a que
nunca se diverte.
Fronteiras
Não sou de Atenas, nem da Grécia, mas do mundo.Sócrates
Ao erguermos a vista não vemos fronteiras.Ditado japonês.
O mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes.André de Botton
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Frugalidade
A frugalidade é, de certo modo, mãe da saúde. Valério Máximo
Sem frugalidade ninguém pode ser rico, e com ela pouquíssimos seriam
pobres. Johnson
O homem é o mais frugal de todos os animais.
Fruição
A fruição desencanta muitos bens e prazeres sensuais, que a imaginação, os
desejos e as esperanças figuravam encantadores. Marquês de Maricá
Fumar
Sempre fiz questão de não fumar dormindo. Mark Twain
Fumar é uma maneira de suspirar, de queimar as ilusões perdidas. Mário
Quintana
Embora não pareça, é mais prejudicial o tabagismo que o alcoolismo. J.
Olyntho
Fundamento
Antes de se aceitar uma afirmação como verdadeira, é preciso investigar
para saber se ela tem fundamento.
Funerais
Nada falta nos funerais dos ricos, exceto alguém que sinta sua morte.
Provérbio chinês
A cerimônia dos funerais e o convencionalismo do velório dificultam,
sobremaneira, a nossa cruzada de libertação mental.
O catafalco, o crepe escuro, as velas acesas e os cantos lúgubres, usados
pela Igreja que há séculos nos preside a cultura sentimental, imprimem
tamanhas características de terror na alma recém desencarnada, que
somente alguns poucos espíritos treinados no conhecimento superior
conseguem evitar as deprimentes crises de medo que, em muitos casos,
perduram por longo tempo.Mentiríamos, asseverando que a transição é
serviço rotineiro para todos. Falando a Terra – Abel Gomes
Furtar
Não furtes! A honestidade/ faz feliz o cidadão./ Quem hoje furta um
cruzeiro/ pode furtar um milhão.
Futebol
Jogar futebol é como fazer amor. E 90 % das pessoas só ficam olhando.
Umberto Eco
A seleção é a pátria das chuteiras. Nelson Rodrigues
O drible do corpo é quando o corpo tem espírito. Chico Buarque
Um drible bem dado às vezes, é melhor que um gol bonito. Denner,
futebolista brasileiro
O futebol é o ópio do povo e o narcotráfico da mídia. Millôr Fernandes
Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciaria não perdia uma.
João Saldanha
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Deixe sempre a bola correr no campo. Bola não tem pulmão. Dadá
Maravilha
A seleção brasileira ainda é o maior aglutinador da sociedade brasileira.
Futebol é o nosso maior assunto. Jô Soares
Que importa hajam perdido? Que importa o não-ter-sido? Que me importa
uma taça por três vezes? Se duas provei por sentir coleante, no fundo, o
malicioso mercúrio de sua perda no futuro? C. Drummond de Andrade
Quem são os maiores dribladores do mundo e os melhores fazedores de
gol? Os brasileiros. O futebol deles é um futebol de poesia. Pier Paulo
Pasolini
Futuro
A previsão do futuro nos faria infelizes no presente. Marquês de Maricá
Os generais não podem falar do futuro. Osório
Veja: os artistas, os sábios, os filósofos trabalham duramente polindo
lentes. Um dia essa lente será perfeita; nesse dia todos perceberemos com
clareza a assombrosa, a extraordinária beleza deste mundo. Henry Miller
E um dia, nós riremos de tudo o que nos acontece agora. Carlos Alberto
Loffler
Muita gente que se antecipou a sua época, viu-se obrigada a esperar por ela
em acomodações desconfortáveis. Nunca encontrei uma pessoa sã, que se
preocupasse muito com a saúde, ou uma verdadeiramente boa que se
preocupasse com a alma. G.B.S.Haldane.
O futuro é o passado voltando por outra porta.
Pode alguém controlar seu futuro? Pode. Independente do sistema em que
vivam, creio que em toda parte os homens têm mais força sobre o futuro
do que jamais tiveram. O importante é que devemos exercê-la. Boris
Pasternak
Ai daquele que se inquieta pelo futuro. Sêneca
É tolo quem confia no futuro. Racine
Em verdade, não é útil saber qual será o futuro, pois é uma desgraça
angustiar-se sem nada poder remediar. Cícero
Abandonar um bem presente por medo de um mal futuro é, quase sempre
loucura. F. Guicciardini
A página da vida é bela, mais bela porém, aquela que se deve abrir. Panzini
O futuro está no seio de Deus. Napoleão Bonaparte
Poucas coisas mudam com mais facilidade que o futuro. Bern Williams Sel. l – 02
Já vi o futuro, e ele é bem parecido com o presente, apenas um pouco mais
longo.
Kehlog Albran
Meu interesse está no futuro, pois é lá que vou passar o resto de minha
vida.Charles Kettering

27

O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.Eleanor
Roosevelt
Eu gosto dos sonhos do futuro mais do que da história do passado.Thomas
Jefferson
O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de sessenta minutos
por hora.Clive Staples Lewis Escritor irlandês-1898-1963.
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