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Galantaria
Há em todo galanteio uma ladeira íngreme, pela qual o homem sobe sempre em
atrevimentos, e a mulher vai sempre descendo em concessões e facilidades. J.M.de
Macedo
Quer cedam, quer resistam, todas as mulheres gostam de ser cortejadas. Ovídio
O que menos se encontra em galantaria é o amor. La Rochefoucauld
Galeria
Que galeria de pinturas e retratos em nosso espírito! Ela é tão vasta como o mesmo
universo, sem ocupar todavia o menor lugar na imensidão do espaço. Maricá
Ganhar
Conselho de Thomas Hitchcock a seu filho, jogador de pólo: "Perca como se
estivesse gostando de perder e ganhe como se estivesse habituado a ganhar."
Garridice
É o desejo de amar sem a necessidade de amar.P. Rochepèdre
É a vingança da fragilidade. Sterne
Gastronomia
A descoberta de uma nova iguaria faz mais pela felicidade humana que a descoberta
de uma nova estrela. Brillat Savarin
O glutão é o sujeito menos estimado da gastronomia, porque ignora seu princípio
básico elementar: a arte de mastigar. Honoré de Balzac
Gatas
À noite todas as pardas são gatas. Adágio Popular
Gato que usa luvas não pega ratos. Benjamin Franklin
Se eu prefiro gatos aos cães é porque não há gatos policiais. Jean Coteau. Ator
francês l889-l963
Quem não tem cão caça com gato. Provérbio.
À noite todos os gatos são pardos. Dito popular
Gavetas
Não queira tudo p’ra ti,/ modera a tua ambição;/ não vais levar, refleti:; – Não tem
gaveta o caixão! J. Olyntho
Generalização
Todas generalizações são perigosas, inclusive esta. Alexandre Dumas
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Generalizamos as nossas idéias para simplificar os nossos conhecimentos. Maricá
Generalizar e abstrair é simplificar e espiritualizar. Marquês de Maricá
Generosidade
Compaixão significa não somente um pensamento de generosidade diante de quem
sofre, mas representa também a inteligência na bondade, isto é, a compreensão da
dor alheia. Bernardo Bertolucci
Quem dá muito, acanhadamente, obriga pouco; quem dá pouco, magnificamente,
obriga muito. Fr. Jacinto de Deus
A generosidade não tem necessidade de salário: paga-se por si mesma. De Livry
Os dedos do homem são divididos, para dar e não para conservar. Hugo von
Trimberg
A liberalidade é uma das mais agradáveis virtudes de quem ganha fama de a ter.
Cervantes
Não dá quem tem, senão quem quer bem.Provérbio.
É necessário ser justo antes de ser generoso. Massias
Cada ato generoso é um degrau acima em direção ao céu. Henry Ward Beecher,
Pregador evangélico americano.
Genialidade
A genialidade aparece sempre que alguém se dá conta pela primeira vez de algo
evidente.
Gênio
Não é o gênio que está um século à frente de seu tempo. É a humanidade que está
cem anos atrás dele.
O destino do gênio é ser incompreendido, porém nem todo incompreendido é um
gênio. Ralf W. Emerson
O mundo ri dos homens de gênio enquanto vivos, e adora-os depois de mortos. James
Douglas
O gênio não exclui os erros do espírito, nem tão pouco a cegueira da paixão. La
Harpe
O talento convence, mas só o gênio exalta. Bulwer Lytton
O gênio é a medida da imaginação, seja em que gênero for. Garat
Tudo será perdoado, menos ser gênio. Henry Heine
Uma das características do gênio é a intuição: ver sem esforço o que os outros só
descobririam com grande trabalho. – Jaime Balmes
O gênio é a medida da imaginação, seja em que gênero for. Garat
Geralmente não são os homens de gênio os felizes no amor.Malheiro Dias
O gênio é como as estrelas: beija os pés do Onipotente! Elzeário Pinto, poeta
brasileiro
Gente
O trabalho é espelho da pessoa.Gente mais ou menos faz trabalho mais ou menos.
P.C. Vasconcelos Jr.
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Gentileza
Quem se propõe atingir/ Virtude, glória e beleza, / Encete a viagem santa/ Na
pequena gentileza. Casimiro Cunha
Ninguém seja tão tolo de acreditar que um ato gentil derive de uma alma gentil.
Guerazzi
De um gesto de gentileza/(conforme a oportunidade) / Pode surgir com certeza/ tanto
o Amor como a Amizade. José Olyntho
Geologia
O Pai da Geologia foi aquele que vendo uma concha fóssil na montanha concebeu a
teoria do dilúvio. Samuel Butler
Geometria
Na geometria, linhas paralelas jamais se encontram. No lar, vidas paralelas vivem
"aos encontrões". P.C.Vasconcelos Jr.
Gestação
Eras só palavra, agora és acorde/ Música no ventre que lateja. Denise Emmer, no
livro Poesia Reunida. (Ediouro)
Glenteman
Um homem que é sempre tão gentil quanto o é em certas ocasiões.
globalização
Estranha globalização. Une-se internacionalmente e desagrega internamente. Do livro
de Cristovam Buarque “Os Instrangeiros”.
Glória
A glória dos homens deve ser medida pelos meios de que lançaram mão para
conquistá-las. La Rochefoucauld
No maior perigo é que está a maior glória. Marini
A glória é como a cozinha: não se deve olhar as manipulações que a preparam. J.A.
Stassart
Nada há que mais glória me tenha dado do que perdoar a quem me agravou e
premiar a quem me serviu. Júlio César
Rumor mundano é como vento instável/ Que a direção varia de repente; / Conforme
o lado, o nome tem mutável. Dante
A glória do homem está na retidão e no bom emprego de sua vontade e a glória da
inteligência é servir para fazer vencer, para fazer triunfar a moral V. Vinet
Dama cruel que faz pagar caro os seu favores. Anônimo.
A glória mais transcendente é qual um belo dia; agrada quando nasce, resplandece ao
meio dia, altera-se ao chegar a noite. Anônimo.
A glória é como a rosa: aroma e espinhos. Araújo Porto Alegre
Sem sofrimento a glória não se alcança. Luiz Carlos
A glória pública não cobre a infâmia privada. Anônimo.
A glória é recompensa moral, concedida pela sociedade às egrégias virtudes e nações.
Charles Pinot Duclos – Famoso autor francês-1704-1772
Não há caminhos de flores que conduzam à glória. La Fontaine
A glória humana, bem ponderada, não vale quanto custa. Marquês de Maricá
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Quem cai na luta com glória, tomba nos braços da história. Castro Alves
O desejo de glória literária é de todas a mais inocente, sem ser todavia a menos
laboriosa. Marquês de Maricá
O amor da glória, ou a ambição de louvor e consideração geral, pode ser um sonho
para os candidatos, mas é de utilidade geral para o gênero humano. Maricá
Aflige-nos a glória alheia contrastada com a nossa insignificância. Maricá
Glutonaria
O glutão é o sujeito menos estimado da gastronomia, porque ignorara seu princípio
básico elementar: a arte de mastigar. Honoré de Balzac
GLS – (Gays, lésbicas e simpatizantes).
Todo homossexual tem a sensibilidade à flor da pele. Benedito Rui Barbosa
Assumir a preferência sexual é a pior parte para a maioria das lésbicas, que acabam
se isolando em seu "mundo proibido", afastado da família, da escola e do trabalho.
Maurício Maia
Há uma literatura que busca dar uma certa dignidade ao amor homossexual. Não para
dizer que é mais sublime que o amor heterossexual. Mas que é tão legítima quanto a
outra. Silviano Santiago
A pornografia assola o mundo. O resultado é uma licenciosidade tão inimiga da
felicidade quanto a antiga pudicícia. Mansour Chalita
Golpes
Visto de cima todos os golpes são baixos. Eugène Huat.
Gordura
Gordura + Doçura––Sepultura
A incidência do câncer da próstata é muito alta em países escandinavos,
intermediária no Brasil e nos Estados Unidos e baixa em países do extremo oriente.
Estudos epidemiológicos mostraram que a doença é 10 vezes mais comum em norteamericanos do que em japoneses que residem no Japão. A freqüência, contudo, se
iguala quando os japoneses passam a residir nos Estados Unidos, indicando que são
fatores ambientais ou dietéticos, e não a hereditariedade, os responsáveis pelo
fenômeno. Diferenças no consumo de gordura animal talvez expliquem estas
variações geográficas, já que a ingestão de alimentos com alto teor de gordura é
elevada na Escandinávia. Para confirmar esta suspeita, o grupo do doutor William
Fair, de Nova York, realizou um experimento com camundongos portadores de
câncer da próstata. Decorrido algum tempo, o volume do tumor foi três vezes maior
nos animais que receberam dieta com 40% de gordura do que naqueles cujo teor de
gordura era de 2,3% -http://www.uronline.unifesp.br/- Universidade. Federal de São
Paulo-Escola Paulista de Medicina.
Gostar
Quem ama, ama com casca e tudo. Quem gosta de uma pessoa gosta com defeito e
tudo. P.C.Vasconcelos Jr.
Gosto de pessoas engraçadas, sobretudo as que me fazem chorar de tanto rir. Denise
Berman

4

Os meninos gostam de soldados, as meninas gostam de bonecas; as moças gostam de
soldados, os rapazes de bonecas.
O que é de gosto é regalo da vida. Ditado popular.
Hoje, quem gosta, gosta mesmo, porque ninguém hoje é fácil de gostar-se. P. C.
Vasconcelos Jr.
Gosto
O bom gosto se forma pela contemplação do excelente, não do sofrível. Goethe
O gosto é a razão sentida. Anônimo.
A única razão do gosto é o gosto.Lope de Vega
O bom gosto mais procede do juízo do que do espírito. La Rochefoucauld
O gosto é um dom da natureza, que se aperfeiçoa com o exercício e o estudo Duclos
Gosto popular! Duas palavras que se repelem: Nada pode ser popular exceto o gosto
que é o resultado da educação. Henry Rabusson,
Gota
O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano.Isaac Newton, físico
inglês.
A “gota” quer dizer que o ácido úrico está elevado no sangue que transporta
nutrientes às células e cria cristais nas articulações. A juventude é alcalina e o
envelhecimento é ácido, o processo começa a ocorrer em torno dos 40 anos, devido
ao acumulo de lixo ácido no organismo. Para reverter o processo é necessário
purificar e alcalinizar a parte líquida do organismo. Aditar ou consumir alimentos que
contenham, cloreto de magnésio, castanhas, aveia, etc., que produzam alcalinidade.
Governo
O governo deve dar prioridade à sua dívida social e não à financeira. Herbert de
Souza, o Betinho.
Governar homens é defendê-los das injustiças dos outros e obrigá-los a serem
também justos. Luiz XIV
Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os
outros - Gandhi
Nunca os povos são tão mal governados como quando muita gente se encarrega de
governá-los.Marquês de Maricá
Governo reto, governo amado; governo frouxo, povo rebelde.Osório
Só pode haver governo forte baseado na justiça. Osório
Um governo deve sair do povo como a fumaça de uma fogueira. Monteiro Lobato.
Em coisas de governo há sempre necessidade de compadres, como nas comédias.
Sem eles a peça não acabaria bem Napoleão Bonaparte
Instruir, salubrizar, enriquecer... Nenhuma obra de governo forte passar assentar
sobre aquisições que não sejam as derivadas próximas destes postulados máximos e
extremos. Fialho de Almeida
Os governos fracos promovem os maus, preterindo os bons.Maricá
Um governo que caminha para o despotismo marcha para a sua ruína: pois que se
isolando de todos, todos dele também se isolam. De Ferriére
Os povos são o que o governo os faz. Raynal
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Nenhum governo é bom para os homens maus. Maricá
O povo não deseja mais do que justiça, repouso e liberdade. Os sentimentos
perniciosos ou errôneos pertencem, de ordinário, aos que o conduzem, que são, em
todas as ocasiões, a causa das calamidades públicas de um país. Simon Bolívar
Queremos governos perfeitos com homens imperfeitos: disparate. Maricá
O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar os homens
que tem à sua volta.Nicolau Maquiavel
Gozo
Quem no Gozo consome a luz divina, / audaz queimando a lúcida candeia, / Do
Capitólio vai para a Tarpeia, / na cova onde a aflição ruge e domina.Manoel. M.ª
Barbosa du Bocage, l765-l805, poeta português.
Goza tu do teu pouco, enquanto mais busca o louco. Provérbio
Deixar de gozar para não sofrer, é o segredo do bem viver. Anônimo.
Graça
Viver de graça é mais barato. João Guimarães Rosa
A graça é a beleza em ação.Disraeli
Uma graça injusta, ou dificilmente obtida, custa bem caro. Pitágoras
A graça é para o corpo o que o bom senso é para o espírito. La Rochefoucauld
Na caça das paixões a graça é o fio com que o amor vai tecendo a sua teia. José
Oiticica
Ser engraçado não é suficiente. É preciso se ter graça bastante para se evitar ter graça
demais. André Maurois.
Gracejo
Em cada gracejo fazes dez inimigos. L. Sterne
É um veneno sutil que às vezes mata quem o emprega. Anônimo.
Onde toda gente quer ter graça campeia a inutilidade, reina a insipidez e perverte-se a
delicadeza, passando-se da fineza à chalaça, da chalaça à momice e da momice ao
aleijão.Ramalho Ortigão
Grandeza
A grandeza de um homem é sua decisão de ser mais forte que a condição humana.
Albert Camus, 1913-1960, escritor francês.
A grandeza não consiste em receber as honras, mas em merecê-las. Aristóteles
Tenha mais do que você aparenta. Shakespeare
Para ser grande é preciso 99 % de talento, 99 % de disciplina e 99 % de trabalho.
William Faulkner
Ninguém é maior, se bem falado; nem menor, se mal. P.C.Vasconcelos Jr.
Todos vêem o que aparentas, poucos se dão conta de quem tu és. Maquiavel.
Mor alteza, e mor ânimo é as grandezas/ Desprezar que aceitar. Antônio Ferreira
A grandeza é como certos vidros que engrossam os objetos. Fénelon
Ser grande é ser incompreendido. Emerson
Grandeza e bondade não são meios, mas fins. Coleridge
O desejo de grandeza é um pecado divino. Dryden
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Só a grandeza moral é a verdadeira: a morte que tudo destrói, conserva-a e coroa-a.
Young
Segundo os homens são mais justos e pacíficos, têm mais virtude e ventura. Platão
Um grande homem se reconhece pela quantidade de inimigos que ele faz. Gustave
Flaubert
Gratidão
Nunca agradecemos com tanto fervor como quando esperamos um novo favor.
Marquês de Maricá
Em tudo dai graças a Deus. Paulo
Um coração agradecido não é só a maior das virtudes, mas também a semente de
todas as outras virtudes.Cícero.
O reconhecimento é a memória do coração.Massieu
É devido ao orgulho, ou amor-próprio que todos encontramos dificuldade em
demonstrar nosso reconhecimento.
A gratidão é virtude mais de miseráveis do que de afortunados.Tomaseo
Quem é agradecido àqueles que lhe fazem bem mostra que o será a Deus que tantos
bens lhe fez.
Nas mulheres gratidão é sempre precipício. Rebelo da Silva
Gratuidade
Àquilo que se ganha de graça não se dá valor.
Tudo o que é dado de graça é menosprezado.
Gravidez
A gravidez é um feto consumado. Agamenon Mendes Pedreira
Grosseria
Grosseria é a imitação de força de um homem fraco.
Guerra
A diferença entre a guerra e o alcoolismo é a seguinte: a guerra dá graus ao homem,
enquanto que o alcoolismo lhos tira. De fato o alcoolismo degrada o homem. M.
Arnac
Se a guerra é por si uma crueldade, esta é ainda maior, posto que somente sacrifica os
homens úteis J.M. Brana
Não pode haver outras guerras senão guerras civis, visto serem irmãos todos os
homens. Mme. Guibert
A guerra é a cirurgia do crime. Por má que ela seja, significa sempre a extirpação de
qualquer coisa pior. Oliver W. Holmes
Toda guerra finaliza por onde devia ter começado. . . a paz. Barthélemy
É a guerra aquele monstro que, que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas, e
quanto mais com e consome, tanto menos se farta. Pe. Antônio Vieira
A guerra é má. E é, ainda, o pior de todos os males, o flagelo monstruoso, a
calamidade incomparável.Unamos as nossas forças no combate com que a havemos
de destruir, mais cedo ou mais tarde. Confiemos na beleza da causa e sejamos
serenos, atacando sem ilusões, mas também sem desânimo, o uso calamitoso.
Barbosa Lima Sobrinho
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Guerra é a continuação da política por outros meios. Carl von Klausewitz
Nenhum homem e tão tonto a ponto de desejar a guerra, pois, em paz, os filhos levam
seus pais ao túmulo e nas guerras são os pais que levam seus filhos. Heródoto
Jamais houve uma guerra boa ou uma paz ruim. Benjamin Franklin
A guerra é um massacre entre gente que não se conhece, para proveito de pessoas que
se conhecem mas que não se massacram. Paul Valéry.- Pensador francês. 1871-1945.
A primeira vítima da guerra é a verdade. Ditado popular.
Toda guerra finaliza por onde devia ter começado...a paz. Barthélemy
Não há guerra pior que aquela entre vizinhos. Ramon Llull.
Toda guerra é ganha pelos generais e perdida pelos soldados. Provérbio
Faze guerra a ti só, mas vive em paz com os outros. Marquês de Maricá
Guerra, mentira como terra. Adágio Popular.
Não há honras que possam pagar ao soldado as fadigas da guerra. Grácia da Cunha
Matos
Os generais não podem falar do futuro. Osório
Já, no dicionário, guerra vem antes da paz. Infelizmente, vem. P.C.Vasconcelos Jr.
A predileção pelas armas e pelas mulheres andam sempre juntas, e é para notar que
as nações mais belicosas são também as mais enamoradas. Aristóteles
A guerra é uma coisa tão absurda e incompreensível que quando se registra um
combate de amplas proporções até as baixas são altas. Barão de Itararé
A guerra mais útil aos povos é a que se fazem mutuamente os ingratos, traidores,
velhacos e ambiciosos.Marquês de Maricá
A guerra que mais te abrasa/ É a luta com que te opões/ Às leis em que Deus te
ampara/ No campo das provações.
Guilhotina
Guilhotina – A marca involuntária da minha vida. Guilhotin (*) Foi o inventor da
guilhotina e morreu guilhotinado.
Gula
Não peças à Providência / muita almoço, muita ceia/ Que de carne farta e gorda/ A
sepultura está cheia. Casimiro Cunha
Para se ser casto tem-se de ser sóbrio. A gula excita os sentidos, sendo a luxúria que
os satisfaz.
Modera-te no apetite/ Na mesa que te conforte, / Onde o prato é sem limite/ A
gula é a festa da morte.
A mulher glutona tem sempre mais de um apetite. Para que seja casta, disse-o Stobea,
tem de ser sóbria: a gula excita os sentidos, sendo a luxúria que os satisfaz. Dupuy
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