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I
Idade
A idade das mulheres até os trinta anos é cronologia; depois dos trinta anos é
mitologia.J. Giraudoux
Não há ninguém mais feliz do que uma mulher que consegue parecer dez anos mais
nova do que a filha. Oscar Wilde
Se você for dolorosamente temeroso em relação à idade ela se mostrará mais. Idade é
só um número. Jeanne Moreau.
Uma mulher não mostra sua idade até que comece a ocultá-la. André Gide, escritor
francês.
Nenhuma mulher deveria ser precisa a respeito da sua idade. Isso soa muito calculista.
Oscar Wilde
Há uma idade em que se prefere adormecer com um jornal entre as mãos a dormir
com uma mulher entre os braços. Pitigrilli
A mulher ufana-se de ter 20 anos; tem vergonha de ter 40; entristece-se aos 60, e
orgulha-se de ter 90! Zorrillla
Há uma idade em que a mulher gosta mais de ser namorada do que amada. O que lhe
enche o coração não é o amor, é a vaidade. Júlio Diniz
A mulher não tem idade até que deixe de causar interesse. E.F.Benson
Depois de se terem completado os quarenta anos, parece que os anos passam a ter seis
meses. A. Scholl
Um homem tem um ano a mais, cada ano, e a mulher somente a cada três anos. M.
Donnay
Os homens têm 20 anos desde os 15 aos 30 anos. J. Renard
Às damas e aos poetas se não pergunta a idade.A mocidade das damas está na beleza
que apresentam: a mocidade dos poetas está nos versos que fazem. Gustavo Barroso
A idade em que tudo se reparte e geralmente a idade em que nada se tem. Alphonse
Karr
Se o vinho é bom e se a mulher é bela,/ Que faz ao caso certidão de idade! Guerra
Junqueiro
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São idades fabulosas as da puerícia e adolescência, heróicas as da juventude e
virilidade, racionais as da madureza e senectude. Marquês de Maricá
Criancice a gente faz em qualquer idade. Carlitos Maia
Passamos por três idades: a juventude, a maturidade e a “mas como você está ótimo”.
- Cardeal Spellman.
Ideal
Quem alcança seu ideal, vai além dele. - Friedrich Nietzsche
O Ideal é Jesus.
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.
Um realista é aquele que mantém à distância correta os seus ideais. Truman Capote,
l924-l984, escritor americano.
O Ideal enxerga-se por clareiras que dão para o Infinito. Rui Barbosa
Constrói muito baixo quem constrói abaixo das estrelas. Young
Quem vive para os altos ideais deve esquecer-se de si próprios. Feuerbach
Há um ideal comum de todos, ideal que dispensa consumo de idéias; coisa em si
materialíssima, que se chama ideal em virtude da tácita convenção, feita há cinco mil
anos, de nos enganarmos uns aos outros, e cada qual a si. Camilo C. Branco
Os ideais são como as estrelas; estão fora de nosso alcance, porém, do mesmo modo
que o navegante se guia pelos astros, podemos guiar-nos pelo ideal para chegar ao
nosso destino. Carlos Schurz
Ninguém pode viver realmente sem o estímulo e a sustentação de ideais superiores. J.
de Ângelis.
O ideal é um impulso do espírito no sentido da perfeição.
Os ideais de elevação são sempre resistentes às transições e mutações dos homens,
tempos e circunstâncias. J. de Ângelis.
O meu ideal seria não fazer nada: passar tardes inteiras numa poltrona de couro
comodíssima e vasta, no terraço de um grande hotel à beira-mar; lendo livros que não
sejam indigestos, dormir; ter uma campainha ao alcance da mão: Garção? Um jornal!
Garção? Um conhaque! Garção? Uma mulher, duas mulheres, três mulheres! Garção?
Um charuto! Garção? Leve-me embora todas estas mulheres. Pitigrilli
O ideal de um bandido/ é de todos conhecido:/ – poder, dinheiro, mulheres,/ jamais
ser preso na vida!.José Olyntho
O ideal deve, como a árvore, ter suas raízes na terra. Graf
Idealismo
O idealismo consiste na interpretação da realidade exterior e material a partir do
mundo interior, subjetivo e espiritual. Isso implica na redução do objeto do
conhecimento ao sujeito conhecedor. Ou seja, o que se conhece sobre o homem e o
mundo é produto de idéias, representações e conceitos elaborados pela consciência
humana.
O idealismo é a virtude da inexperiência. Wertheimer
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Quem sabe colocar em acordo íntimo a realidade da vida com seu mundo interior,
cheio de poesia, consegue infundir na existência, prosaica de cada dia um esplendor
fabuloso. Anônimo.
Com o real se vive, com o ideal se existe.Quereis saber qual a diferença? O animal
vive o homem existe.Victor Hugo
Idéia
A idéia é um ser organizado pelo nosso espírito a que o pensamento dá forma, e ao
qual a vontade imprime movimento e direção. André Luís
As idéias são como a mulheres. Alimentar dez custa menos do que vestir uma só. P.
Masson
O homem é, ordinariamente, mais propenso a contentar-se das idéias alheias, do que a
refletir e a raciocinar. Alexandre Herculano
Nenhuma idéia é por si mesma tão perfeita que não necessite de aprimoramento, nem
tão imperfeita que não possa ser melhorada. J. de Ângelis.
Insiste nas idéias superiores e remodela as perniciosas que te visitam a casa mental. J.
de Ângelis
Nada mais poderoso que uma idéia que chegou no seu tempo certo.
Idéia é a simples representação intelectual de um objeto. O termo é a expressão verbal
da idéia. Infelizmente, a não ser no Esperanto – língua neutra auxiliar internacional, –
na linguagem atual uma só palavra pode significar ou exprimir varias coisas. C. Lahr.
A idéia da morte é algo que você precisa aceitar. É claro que demanda certa dose de
coragem, mas assim que você a consegue assimilar está mais próximo da paz interior.
Sting.
Idéias são para a literatura como a luz para a pintura. Paul Bourget, l852-l935, escritor
francês.
As pessoas tendem a colocar palavras onde faltam idéias. Goethe
Na guerra das idéias é o povo que acaba morto. S. Jerczy Lec
Não é triste mudar de idéia, triste é não ter idéia para mudar. Barão de Itararé.
A mente que se abre a um a nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original
Einstein
Pergunta sempre a cada idéia: a que serves? B. Brecht
As idéias são o traje de gala da alma. Wells
Olhar para o céu é cair num poço... Que não é, porém, o da verdade. P. Veron
As idéias triunfam mais que as armas. Araújo Porto Alegre
As idéias são como as epidemias, alastram-se. Osório
As grandes idéias são simples.
Torne-se conhecido por suas idéias e não por encontrar defeitos em tudo.
Os homens de ideais são bastante previsíveis, sabemos que eles nunca desistem.
C.Robson
Você estará aberto a novas idéias quando não limitar a sua imaginação.
As idéias não têm nenhuma importância, elas são o uniforme vistoso posto nos
sentimentos e nos instintos. Um costume indica muito mais o caráter de um povo do
que uma idéia. Pio Baroja
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As pessoas tentam colocar palavras onde faltam idéias. Goethe
A invasão de um exército pode ser detida, mas não a invasão das idéias. Victor Hugo
A resistência a uma idéia nova aumenta na proporção do quadrado de sua
importância. B.Russel
Não é triste mudar de idéia. Triste é não ter idéias para mudar. Aparecido Torelly, o
barão de Itararé 1895-1971, jornalista e humorista gaúcho.
A melhor maneira de ter uma boa idéia é ter várias idéias. Linus Pauling
Quanto melhor a idéia, maior a possibilidade de ter sido extremamente vaga ao
surgir.D.O.Webb
Grandes idéias necessitam de asas e trem de pouso. C. D. Jackson
Não há calibre que mate uma idéia. José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru
Fanático é o sujeito que não muda de idéia e não pode mudar de assunto. Churchill
Uma boa idéia de verdade é aquela que deu certo. Portanto, jamais poderemos saber
se algo é bom ou ruim sem que experimentemos. Nelson Sampaio.
A mente humana, uma vez ampliada por uma nova idéia, nunca mais volta ao seu
tamanho original.Oliver Wendell Holmes
Existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos: uma idéia cujo tempo é
chegado.Victor Hugo
Do mesmo modo que as coisas visíveis são iluminadas pelo sol, as idéias o são por
uma Idéia Suprema.
Identificação
Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do “eu”, utilizando as
ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade! J. de Ângelis
Idioma
O idioma foi concedido ao ser humano para que ele ocultasse os seus pensamentos.
Charles Maurice, duque de Talleyrand, l754-l838, estadista francês.
Idiossincrasia
A idiossincrasia é uma disposição do temperamento que faz que o indivíduo sinta de
modo especial e muito seu a influência de diversos agentes; é u’a maneira de ver,
sentir, reagir, própria de cada pessoa.
Idiotice
Não é uma idiotice passar sete ou oito meses escrevendo uma novela, quando nas
livrarias podemos comprá-las a dois dólares? Mark Twain
Ídolo
O grande ídolo das mulheres é a moda. Oxenstiern
O desgosto derruba o ídolo que o desejo tinha elevado.D'Aguesseau
Para fugir ao pejo de se adorar um pau é que o ídolo se entalha e doura. Anônimo.
Toda mulher que cede ao seu amante é um ídolo posto por terra. Diógenes Ferreira
O selvagem curva-se ante os ídolos de madeira e pedra; o homem civilizado ante os
de carne e osso. George B. Shaw
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Ignomínia
O homem que morre rico morre na ignomínia. Andrew Carnegie.
Ignorância
Quem não sabe nada tem que acreditar em tudo -Pablo Neruda
Todo mundo é ignorante, apenas em assuntos diferentes. Will Rogers.
Inclino-me a crer que a ignorância é a mãe da felicidade. Cândido de Figueiredo
Não há treva senão na ignorância. Shakespeare
Certas ignorâncias ficam tão mal em certas pessoas! P.C.Vasconcelos Jr.
Quanto mais importante for o objeto da ignorância, mais infeliz se é.P.C.Vasconcelos.
Quantos doutores cheios de vento e que não sabem o que é o vento.Pe. Júlio Maria
O mal da ignorância é que se vai adquirindo confiança à medida que ela cresce.
Ignorância e pobreza a ninguém enriquecem.
O que mais incomoda e atormenta a espécie humana é querer que os homens e as
coisas sejam o que não podem ser, ou deixar de ser o que são por sua essência e
natureza. Marquês de Maricá
A ignorância, que devera ser acanhada, conhecendo-se, é audaz, e temerária por que
se não conhece. Marquês de Maricá
A ignorância lidando muito aproveita pouco.A inteligência aumenta o produto e o
proveito. Marquês de Maricá
A ignorância para nada é boa, e a tudo prejudica. É impossível que das trevas possa
sair a luz, e quem caminha em trevas está mui sujeito a perder-se. Os séculos mais
ignorantes e mais grosseiros sempre foram os mais viciosos e corrompidos. La
Chalotais
Diversos males descendem da ignorância dos males reais. J. de Ângelis
Há três sortes de ignorância: não saber nada. Saber mal o que se sabe, e saber coisa
diversa de que se deve saber. Duclos
A ignorância dócil é desculpável. A presumida é desprezível e intolerável. Maricá
Não há nada mais terrível de ver do que a ignorância em ação. Goethe.
É facílimo dissimular a sabedoria, mas quase impossível ocultar a ignorância.
Quantos doutores cheios de vento e que não sabem o que é o vento! Pe. Júlio Maria
Ignorância, melhor ocultar. Alexandre Costa
Ignorância é enfermidade carecente de imediata atenção. J. de Ângelis
O ignorante tem coragem, o sábio, medo. Alberto Moravia, escritor italiano.
O que ele não sabe daria uma biblioteca da qual qualquer pessoa poder-se-ia orgulhar.
A ignorância é a mãe da incompreensão. Erra-se mais por precipitação e
incompreensão do que por incapacidade.
A ignorância rebaixa. O Amor salva. J. de Ângelis
Impossível ocultar nossa ignorância...Desbastemo-la aos poucos, estudando,
observando, refletindo, sem sentir-se humilhado ao reconhecê-la. José Olyntho
Quase sempre os grandes crimes têm sido cometidos por célebres ignorantes. Voltaire
O gosto de elucidar a ignorância é o preço mais nobre da ciência. B. de Saint Pierre
Muitos, diante de uma obra de arte, ficam como o boi e o asno quando, em vez do
feno, encontraram no comedouro o Menino Jesus. A. Picher
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Não há treva senão na ignorância. Shakespeare
Ignorância e pobreza vêm de graça, não custam trabalho nem despesa. Maricá
Achar em tudo desordem é prova de supina ignorância; descobrir ordem e sistema em
tudo é demonstração de profundo saber. Marquês de Maricá
A ignorância obriga-nos a fazer duas vezes o mesmo caminho. Provérbio muçulmano.
Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência
consiste em saber; em crer que se sabe, reside a ignorância. Hipócrates
Quem diz ignorância diz cegueira, preocupações, erro, superstições, despotismo,
arbitrariedade, humilhação, miséria e imoralidade. Victor Hugo
Ignorantes
O ignorante se espanta do mesmo que o sábio mais admira. Marquês de Maricá
Se se apresentar oportunidade de falar acerca de uma questão de verdadeira
importância na presença de ignorantes, guarda-te de fazê-lo, pois há grande perigo
em manifestar, imediatamente, o que se não meditou. Se, por acaso, alguém te
censurar e disser que nada sabes, se te não molestar nem te ferir tal censura, será
certo que começarás a ser filósofo desde tal momento. As ovelhas não vão mostrar
aos pastores o que comeram; pelo contrário, depois de bem digerido o pasto, dão-lhes
lã e leite. Do mesmo modo, não deves mal gastar, entre ignorantes, belas máximas;
procura digeri-las e dá-las a conhecer por meio dos teus atos.Epitecto
Todo ignorante é, mais ou menos, um débil mental. José Olyntho
Igreja
A Igreja deve modernizar a forma como transmite a mensagem, sem alterar a
doutrina, a norma, o conteúdo. É necessário reconhecer que a Igreja também precisa
do perdão alheio. Dom Lucas M. Neves, l926-2002, cardeal mineiro.
Igualdade
Todos os homens nascem iguais, mas essa é a única vez que o são. Abraão Lincoln
O mal da igualdade é que a queremos somente com os nossos superiores. H. Becque
Aos desiguais em riquezas, / Faz iguais a sepultura. Diogo de Tovar.
A igualdade perante a lei consiste na justiça relativa ao mérito e ao demérito de cada
indivíduo. Gonçalves de Magalhães
A justiça que se proponha assegurar a igualdade de resultados deve começar por
cometer a suprema injustiça de punir aos bens dotados. Antônio Paim
O direito igual de todos os homens ao uso da Terra é tão claro como o direito igual de
respirar o ar – é um direito proclamado pelo fato de sua existência. Porque não
podemos supor que alguns homens tenham o direito de estar neste mundo e outros
não tenham esse mesmo direito Henry George, 1839-1897, escritor de Economia e
Política americano.
Ilícito
O ilícito não adquire legitimidade graças ao sempre decurso do tempo. Miguel Reale,
l.911, jurista paulista, sobre abusos de privilégios em certas aposentadorias.
Iluminar
Difunde os recursos da sabedoria espiritual iluminando mentes em inquietação, e elas
poderão alçar ao infinito banhado de luz. Caridade antes que a loucura as desvarie.
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Ilusão
Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. André Luiz
As ilusões se desfazem em feridas de desencanto e chagas de continuada amargura. J.
de Ângelis
A perda de nossas ilusões é a única perda de que nunca nos recuperamos. Marie
Louise de la Ramée, Romancista inglesa, -SV/4-92.
A mais linda ilusão dura um segundo, e dura a vida inteira uma saudade...Guilherme
de Almeida
De Deus distante, na terra,/o homem, em doida escalada/na ilusão a que se
aferra,/constrói castelos – de nada.José Olyntho
Como não é correto cultivar o pessimismo, não é proveitoso sustentar ilusão de
qualquer matiz. J. de Ângelis
Aviso sem endereço: / A ilusão é sempre assim./ Muito doce no começo, / Muito
amargosa no fim.
Não lastimes se a ilusão/ Termina em dor e trabalho; / Nenhuma planta dá fruto/ Se a
flor não cair do galho.
Fumar é uma maneira de suspirar, de queimar as ilusões perdidas. Mário Quintana
As ilusões são para a alma o que as asas são para o pássaro: seu melhor ponto de
apoio. Vitor Hugo
É mais fácil viver sem pão do que sem ilusões. D'Annunzio
As ilusões perdidas são folhas desprendidas da árvore do coração.José de Espronceda
A mais linda ilusão dura um segundo, e dura a vida inteira uma saudade... Guilherme
de Almeida
Não há mais esplêndido tesouro que o tesouro das nossas ilusões.Medeiros e
Albuquerque
Tudo é sonho e ilusões, ou na Vida ou na Morte. Tomás Lopes
A ilusão é a janela aberta no muro negro da vida: é por ela que penetra um raio azul
do infinito até aos nossos corações.Vargas Vila
Enquanto o coração mantém desejos sempre guarda ilusões. Chateaubriand
O coração é a fonte ordinária das ilusões do espírito. P. Nicole
O homem morre como nasce: sem cabelo, sem dentes e sem ilusões. Voltaire
Alguma coisa sempre escapa ao naufrágio das ilusões. Machado de Assis
O destino adverso nunca esmaga aquele a quem a felicidade não pôde iludir.
Benjamin Franklin
Imagens
Jesus, falando à multidão, utilizou imagens humildes e conhecidas do povaréu. J. de
Ângelis
Imaginação
A imaginação é mais lasciva e menos honesta do que o procedimento habitual dos
homens. Marquês de Maricá
Imaturidade
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Os imaturos trabalham em benefício próprio. Os Budas (iluminados) trabalham em
benefício dos outros. Contemple a diferença entre eles. Advertência do grande mestre
budista Shantiveda no livro A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life.
Imortalidade
Todos morrem num estado vibratório, para renascerem em outro. J. de Ângelis
Impaciência
Todos os erros humanos resultam da impaciência, uma ruptura precoce do metódico,
um aparente bloqueio das coisas aparentes.
Há dois pecados humanos capitais, dos quais se derivam todos os outros: impaciência
e indolência. Por impaciência foram os humanos expulsos do paraíso; por indolência
não regressaram. entretanto talvez haja somente um pecado capital: a impaciência.
por impaciência foram expulsos, por impaciência não regressaram.
Impossível
O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. Epicuro
O difícil terei que fazer agora, o impossível, com Deus, faremos depois. José Olyntho
Imagem
O telescópio restringiu a imagem do mundo; o microscópio ampliou-a. Chesterton
A primeira condição para um governante ter uma boa imagem é não se mostrar
preocupado em criar uma boa imagem. Roberto Duailibi
Imaginação
Imaginação: Aeroplano mental. J.Garland Pollard
A imaginação é o recreio dos moços, como a reflexão é a consolação dos velhos.
Marquês de Maricá
A raça humana é governada pela imaginação. Napoleão Bonaparte
Sem as ilusões de nossa imaginação o capital de felicidade humana seria muito
diminuto e limitado. Marquês de Maricá
A imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein.
A raça humana é governada pela sua imaginação. Montesquieu
A imaginação é mais lasciva e menos honesta d o procedimento habitual dos homens.
Marquês de Maricá
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento. Chenedollé
Quando a tentação bate à porta, quem geralmente atende é a imaginação. Dan Benett
A imaginação é o paraíso dos afortunados e o inferno dos desgraçados. Maricá
A imaginação é a luz do mundo. Honoré van de Velde, escritor belga.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto
A imaginação é essencialmente criadora e sempre procura uma forma nova. Oscar
Wilde
A imaginação é o pulmão da alma. Hippel
A imaginação: –Aeroplano mental J.G. Pollard
A imaginação é o alto-falante dos sentidos. E. Rey
Imaginar é sonhar, dorme e repousa a vida, no entretanto; sentir é viver ativamente,
cansa-a e consome-a. Almeida Garret
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A imaginação é o único motor que Deus deu ao homem. O sonho é apenas uma
realidade adiada para os realizadores. Henry Ford
Bem curta seria a felicidade dos homens se fosse limitada aos prazeres da razão; os da
imaginação ocupam os maiores espaços da vida humana.Marquês de Maricá
A imaginação, como base de toda atividade criadora, se manifesta por igual em todos
os aspectos da vida cultural possibilitando a criação artística, científica e
técnica.Neste sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e há sido criado pela mão
do homem, todo o mundo da cultura, a diferença do mundo da natureza, tudo isso é
produto da imaginação. Vygotsky.
Ver a imaginação não como um divertimento caprichoso do cérebro, (...) senão como
uma função vitalmente necessária” - Lev Semyonovitch Vygotsky -Escritor russo.
Imanência
Aquilo que está contido em si mesmo e não depende de uma coisa exterior.
Imbecilidade
Todo homem tem uma porção de inépcia que há de sair em prosa ou versos, em
palavras ou obras, como o carnegão de um furúnculo. Quer queira quer não, um dia a
válvula salta e o pus repuxa. Camilo C. Branco
Um cínico disse: só os imbecis se portam bem. E eis aí uma verdade universal. Fialho
de Almeida
Todo ignorante é, mais ou menos um imbecil, ou débil mental. José Olyntho
Cada minuto nasce um imbecil. Todo problema está em encontrá-lo. Mark Twain
Em cada minuto morre um imbecil e nasce, dois. Anônimo.
A imbecilidade humana é ilimitada. Por mais extrema que nos pareça, há quem
sempre seja capaz de excedê-la. Souza Martins
Imitação
É mais louvável procurar imitar quem conseguiu vencer e é feliz, do que se limitar a
invejá-lo mantendo-se de braços cruzados.
Um espartano, convidado a ouvir alguém que imitava o canto do rouxinol, respondeu
friamente: Já ouvi o rouxinol. Machado de Assis
A imitação é a forma mais sincera de elogio. William Bernbach
Imobilistas
O mal do imobilista é a incapacidade de esquivar-se dos problemas. Dodô Macedo
Imortal
Imortal: Um tio milionário. Campoamor
O tornar-se imortal custa a vida. Campoamor
Imortalidade
Todos morrem num estado vibratório para renascerem noutro. Não há consumação. A
vida prossegue! J. de Ângelis.
Imortalidade – Imortalidade! Bela idéia! Quem te formulou por primeiro? Henry
Heine
De tal maneira a imortalidade da alma nos diz respeito e toca-nos tão profundamente,
que é preciso ter perdido todo sentimento para considerar esse problema com
indiferença. Pascal
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Não morre aquele/ que deixou na terra/ a melodia de seu cântico/ na música de seus
versos. Cora Coralina, poeta goiana. 1886-1972
O tornar-se imortal custa a vida. Campoamor
Sim, Platão, é verdade: nossa alma é imortal; é um bem que lhe fala, um Deus que
nela vive De quem senão dele poderia vir esse grande pressentimento, esse desprezo
pelos bens mundanos, esse horror do nada? Voltaire
Só morre o homem que viveu apenas a vida do corpo. Esse devolve à terra tudo que
recebeu. Mas os homens que refletem sua vida na alheia, os que se transpõem de si
mesmos para a coletividade, deixam na herança luminosa a eficiência póstuma da
ação fertilizante e sazonadora. Do túmulo dos primeiros nenhuma luz acende além
dos fogos fátuos da decomposição; do túmulo dos segundos, a luz duradoura que
ultrapassa os séculos. Cláudio de Souza
A imortalidade é uma espécie de vida que nós adquirimos na memória dos homens.
Diderot
Poetas! Escritores! Que tangeis a vossa lira, ou brandis a vossa pena, haurindo nos
ideais a que servis, com o desinteresse que nunca vos abandonam... Podeis sorrir da
vida, porque a arte vos toma em suas asas e vos eleva acima das tristezas e das
misérias humanas. Podeis sorrir da morte: porque a vós sobrevive a vossa obra, e
desta irrompe uma luz que nunca se apaga... Otávio Mangabeira
Manifestai. Pela elevação de vossos pensamentos, que aspirais à imortalidade, e pelo
uso moderado das coisas, que vos reconheceis mortais. Isócrates
Ninguém chegou à imortalidade senão pelo caminho da aflição, e aqui temos um
grande motivo de consolo para todas as nossas penas. São Francisco de Sales
A imortalidade importa-nos tanto, interessa-nos tão profundamente, que é preciso ter
perdido todo o sentimento para sentir indiferença por ela. Pascal
Impaciência
A cura da impaciência, /Na vida de uma pessoa, / Começa pela indulgência/ De quem
suporta e perdoa.
Todas as falhas humanas provêm da impaciência. Franz Kafka.
Pois foi assim... De repente/ Em meio à vida tombou./ Era tão impaciente/ Que a
própria vida apressou! Éricles Formiga, poeta brasileiro.
Uma criança define a impaciência: Esperar com pressa.
A impaciência quando não remedeia os males, os agrava. Marquês de Maricá
Os homens costumados a mandar e ser obedecidos tornam-se depois, impacientes e
furiosos quando são contrariados. Marquês de Maricá
Imperfeição
Não é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida
isenta de amarguras. J. de Ângelis
Há quem, a pretexto de imperfeição, silencie o verbo edificante nos lábios, enjaulando
a mensagem consoladora. J. de Ângelis
Não é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida
isenta de amarguras. J. de Ângelis
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Impertinência
Muitas esposas têm cavado sua própria sepultura conjugal com uma série de pequenas
escavações.
Uma das principais razões porque os homens abandonam o lar é a impertinência das
esposas.
Impetuosidade
Pensa bem tudo o que fazes/ Pra não fazer mal nenhum./ P'ra merecer um oásis, / Não
terrífico simum. José Olyntho.
Impiedade
...Não exponha ninguém, causa nenhuma ao ridículo, à praça pública da impiedade.
J. de Ângelis
Examinando a vida de Jesus, constatarás que na razão direta em que os sucessos de
Sua ação se faziam conhecidos, a impiedade Lhe seguia os passos. J. de Ângelis
Implicar
Quem implica duplica. Quem simplifica divide ao meio. P.C.Vasconcelos Jr.
Importância
O bom não é ser importante, o importante é ser bom.
A opinião da nossa importância nos é tão funesta como vantajosa e segura a
desconfiança de nós mesmos. Marquês de Maricá
As pessoas que importam não são as que têm as credenciais, mas as que têm o
interesse. Max Lucado.
Você tem de ser o primeiro, o melhor ou diferente. Loretta Lynn, cantora.
Imposição
Evita azorragar a bondade dos que te escutam com a imposição do que pensas ou a
exigência do que desejas. J. de Angelis
Impossível
Ser impossível é a grande beleza do amor. Arnaldo Jabor, l941-.
A tecnologia ensinou uma lição à humanidade: nada é impossível. Lewis Mumford,
l895-l990, filósofo americano.
Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser
realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. J. de Ângelis
Imposto
A coisa mais difícil de entender no mundo é o Imposto de Renda. A. Einstein
Neste mundo nada é certo, a não ser a morte e os impostos. Hewitt
Imprecisão
Um pouco de imprecisão, às vezes, salva toneladas de explicações. Hector Hug
Munro
Imprensa
A imprensa é a artilharia da liberdade. Hans Genscher – Ministro do Exterior da
Alemanha – S 11/94.
A imprensa é a artilharia do pensamento. Rivarol
Imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o
mundo. Johannes Gutenberg, l397-l768, inventor alemão.
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Se a imprensa não existisse seria preciso não inventá-la H. de Balzac
Se perco o controle da Imprensa, não agüentarei nem três meses no poder. Napoleão.
A liberdade de imprensa é, talvez o melhor remédio e corretivo do abuso das outras
liberdades. Marquês de Maricá
Num país cuja imprensa não é livre, escolhem-se sempre, para vigiar os livros, alguns
magistrados, que nunca lêem, pois foi observado que um homem que menos leu, mais
julga perigosos os livros e é mais tentado em colocar a gente na própria condição.
Rivarol
O diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Victor Hugo
A liberdade de imprensa é incessantemente reclamada pelos oprimidos; sua
escravização é reclamada pelos opressores. Gerogel
A imprensa que consegue impor-se pelo critério, pela reflexão, pelo comedimento,
mantendo em todas as circunstâncias a grande linha do dever, louvando sem
bajulação e censurando sem virulência, é uma força incontrastável posta a serviço da
boa causa, e, como tal, vale pelo império da própria opinião pública. È essa força que
devem conquistar os que se dedicam à missão de orientar e esclarecer as multidões.
AlbertoVeiga - l858-l923, jornalista e escritor português.
Três jornais hostis devem ser mais temidos que mil baionetas. Napoleão
Imprevisto
Só o inesperado é terrível. Por isso o inferno não basta para conter as almas na
virtude. C. Malheiro Dias
Improvisação
A improvisação é responsável por muitos danos. J. de Ângelis
Improvisar é recurso de emergência. J. de Ângelis
Os Espíritos da Luz não improvisaram santificação momentânea. Viveram retamente
na Terra, onde te demoras, perdendo, muitas vezes, para não se perderem... J. de
Ângelis
Improviso
Poucos discursos de improviso valem o papel em que são escritos. Juiz Birkett.
Imprudência
Os que falam em matérias que não entendem parecem fazer gala da sua própria ignorância.
Marquês de Maricá
A sinceridade imprudente é uma espécie de nudez que nos torna indecentes e
desprezíveis.Marquês de Maricá
Impulso
O impulso faz parte do salto.Halil Sarkis
Ausculta o coração dos favorecidos pelas concessões do impulso desgovernado e
compreenderás o quanto são infelizes e insaciados. J. de Ângelis
Impunidade
A impunidade gera a audácia dos maus. Carlos Lacerda
A impunidade é segura quando a cumplicidade é geral. Marquês de Maricá
O sistema de impunidade é também o promotor dos crimes.Marquês de Maricá
Inatingível
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Se as coisas são inatingíveis...ora/ Não é motivo para não querê-las.../ Que tristes os
caminhos se não fora/ A presença distante das estrelas! Mário Quintana
Incesto
"Se você se casar com sua irmã, você não terá cunhado, com quem vai trabalhar?
Com quem vai caçar? Quem ajudará você?" (Explicação dada por um nativo da Nova
Guiné à antropóloga americana Margareth Mead, Super/Inter.).
Inconsciente
Inconsciente é o que produz as pulsões para as obras de arte. Consciente, o que as
finaliza. Denise Stoklos, l960-, atriz e dramaturga paranaense.
Inconstância
A inconstância humana é o produto necessário das variações da natureza, das
circunstâncias e dos eventos. Marquês de Maricá
Não há nada no mundo tão constante como a inconstância.J. Swift
Nós que apregoamos a força de nosso sexo somos mais volúveis do que a mulher e
deixamo-nos levar mais facilmente à inconstância e ao tédio.Shakespeare
Incompletitude
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da entrega. A. Jabor
Incompreensão
A incompreensão alicia para o crime. J. de Ângelis
Muitas esposas têm cavado sua própria sepultura conjugal com uma série de pequenas
escavações.Uma das principais razões porque os homens abandonam o lar é a
impertinência das esposas.
O que mais incomoda e atormenta a espécie humana é querer que os homens e as
coisas sejam o que não podem ser, ou deixar de ser o que são por sua essência e
natureza. Marquês de Maricá
Incompreensão com a criança é tiro e... queda. P.C.Vasconcelos Jr.
O que mais incomoda e atormenta a espécie humana é querer que os homens e as
coisas sejam o que não podem ser, ou deixar de ser o que são por sua essência e
natureza. Marquês de Maricá
Inconsciente
O inconsciente é a história da humanidade desde tempos imemoriais Jung. V-l/93.
Inconstância
Nunca ponha ninguém sua esperança/ Em peito feminil, que de natura/ Somente em
ser mudável tem firmeza. Camões
A inconstância é a alma do homem. Aristóteles
A da mulher é uma das perfeições deste planeta. Camilo C. Branco
Nós que apregoamos a força de nosso sexo somos mais volúveis do que a mulher e
deixamo-nos levar mais facilmente à inconstância e ao tédio. Shakespeare
Não há nada neste mundo tão constante como a inconstância. J. Swift
Nunca ponha ninguém sua esperança/ em peito feminil, que de natura/ Somente em
ser mutável tem firmeza. Camões
Todas as coisas se modificam, e nós com elas. Bourbon
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Quem pretenda uma felicidade e sabedoria constantes, deverá acomodar-se a
freqüentes mudanças.Confúcio
A inconstante é um pecado especial da imprudência. Santo Agostinho
A inconstância da natureza é necessária como fator de progresso, por livrar o homem
da sua natural indolência, incitando-o à constante atividade. Quando por sua
evolução, o ser humano for, mental e emocionalmente, harmonioso e equilibrado,
correlativamente e por conseqüência, tudo, a sua volta, mais harmonioso e constante
também se tornará. José Olyntho
Para provar que alguém é infeliz, não me diga de suas impossibilidades, fale-me de
suas inconstâncias. P.C.Vasconcelos Jr.
Incredulidade
A incredulidade, irmã da ignorância, é filha da vaidade e da libertinagem. D.
Francisco Alex. Lobo
É um vomitório para os segredos. B. Gracian
Indecisão
Vencerás se a honestidade/ Teu pensamento conduz; / Qualquer dúvida na estrada?/ –
“Como faria Jesus?”.
É o que deves perguntar/ Se a indecisão te assusta./ No Evangelho hás de encontrar/
Por certo, a resposta justa.
Independência
Nos homens e nações a maior independência pressupõe superior inteligência.
Marquês de Maricá
Basta-te a ti mesmo e não mendigues favores e o pão da vaidade. Diante dos grandes,
não enterres o rosto na lama.Bouterwerk
Vive de maneira que possas olhar firmemente nos olhos de qualquer um e mandá-lo
ao diabo. Anônimo.
Nossa independência, – e valor – dependem da nossa capacidade de servir. J. Olyntho
Independentes sim, isolados, não. Visconti-Venosa
A independência é, para as nações o que a honra é para os indivíduos. Pe. Juan de
Mariana, historiador espanhol, l536-l624.
Indiferença
A indiferença, silenciosa, grave, quase benévola, é a manifestação legítima da morte
de toda a crença. Alexandre Herculano
Com que indiferença a balança pesa o ouro e o barro! Com que “isenção de ânimo!”
P.C. Vasconcelos Jr.
A vida é muito perigosa. Não por causa das pessoas que fazem mal, mas sim por
causa das que se sentam a ver o que se passa. Albert Einstein
A indiferença é a imoralidade da mente. G. Mazzini
Não te entregues na Terra à indiferença./ Cheio de amor e fé, trabalha e espera; / Nos
domínios do mal, nada há que vença/ A alma boa, a alma pura, a alma sincera./ Raul
de Leoni / F.C.Xavier
Ordinariamente tratamos com indiferença aquelas pessoas de quem não esperamos
bens nem receamos males. Marquês de Maricá
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Indiscrição
O homem indiscreto é pior do que uma carta aberta porque revela segredos, mesmo às
pessoas que não os querem conhecer. Chamfort
Um indiscreto é uma carta aberta que todos podem ler D. Diogo
Os indiscretos são mais perigosos do que os maus. Diógenes Ferrara
Indignação
Antes de indignar-se com os defeitos de quem quer que seja, conte até dez...dos seus.
Indivíduo
Contínua interação existe entre o indivíduo e o ambiente.
Índole
A natureza humana é tão misteriosa, que uma grande ventura nos faz chorar e uma
grande desgraça nos faz rir. Gonçalves de Magalhães
Os Estados, qualquer que seja a sua forma, dependem afinal das qualidades dos
homens, e estes de nenhuma maneira mudam. Gino Capponi
Indolência
A inércia estraga o corpo preguiçoso como se corrompem as águas se não se
moverem. Ovídio
A preguiça da alma, o sono do espírito. Anônimo.
A vida é muito perigosa. Não por causa das pessoas que fazem mal, mas sim por
causa das que se sentam a ver o que se passa. Albert Einstein
Indulgência
A indulgência nímia, em lugar de arrancar os pecados, os semeia. Pe. Manoel
Bernardes
A cura da impaciência, /Na vida de uma pessoa, / Começa pela indulgência/ De
quem suporta e perdoa.
O homem que não é indulgente com os outros, ainda não se conhece a si próprio.
Marquês de Maricá
A indulgência, como o vício, é uma conspiração contra a virtude. Barthélemy
A indulgência é uma parte da justiça. Joubert
Infância
A infância é a estação das crenças, dos temores e das superstições. Camilo C. Branco
Não nos curamos jamais de nossa infância. Emil Cioran. l911-l995, filósofo rumeno.
A leitura aciona a emoção, estimula imagens e idéias e tem o papel fundamental no
desenvolvimento da criança: pelo imaginário ela dá os primeiros passos na
compreensão de si mesma e do mundo. Ana Lúcia Lucena
A idade em que tudo se reparte é geralmente a idade em que nada se tem. Alphonse
Karr
A corrupção do menor é a pior das corrupções. Gregório I, o Grande.
Ninguém guarda um segredo tão bem quanto uma criança. Vitor Hugo
A infância aparece como um jardim maravilhoso e cintilante de flores e de frutas, mas
em cujas grades e árvores há este aviso: "É proibido colher flores; é proibido comer
frutas". F. de Croisset
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Infelicidade
A humanidade é infeliz porque fez do trabalho um sacrifício e do amor um pecado.
Henrique José de Souza
Todos temos a coragem suficiente para suportar as infelicidades dos outros. La
Rochefoucauld
Há duas maneiras de ser infeliz: desejar o que se não tem, ou possuir o que se
desejava. Pierre Louys
Para provar que alguém é infeliz, não me diga de suas impossibilidades, fale-me de
suas inconstâncias. P.C.Vasconcelos Jr.
Não darás, a saber, tuas infelicidades senão a poucos amigos. Pítaco
Todos temos a coragem suficiente para suportar as infelicidades dos outros. La
Rochefoucauld
Três coisas trazem infelicidade: saber e não ensinar, ensinar e não fazer, ignorar e não
perguntar. São Beda, teólogo e historiador anglo-saxão.
Inferioridade
O que cada um procura e ama acima de tudo é a inferioridade do outro. Schopenhauer
Ninguém pode infundir-nos um sentimento de inferioridade sem nosso
consentimento. Eleanor Roosevelt.
Enquanto as suscetibilidades infestam o homem, este mantém nocivos compromissos
com a inferioridade. J. de Ângelis
Inferno
Talvez este mundo seja o inferno de outro planeta. Audous Huxley, l894-l963,
escritor inglês.
Lugar cheio de boas intenções./ Lugar maldito onde se não ama. Campoamor
Não será esta nossa terra o inferno e não estaremos todos aqui expiando os crimes que
cometemos numa vida anterior? George B. Shaw
O inferno é o fogão que faz ferver a panela sacerdotal. Anônimo.
De toda parte da terra há a mesma distância para o inferno. Anaxágoras
Infidelidade
A infidelidade é um distúrbio emocional ou uma desordem sexual; uma tendência
neurótica, ou manifestação de anomalia de caráter. João Mohana
O homem é um animal essencialmente infiel. Julio Dantas
Esquecem-se as infidelidades, mas não se perdoam.Mme. De Sevigné
Infinito
O infinito nos assombra, a imensidade nos circunda e a Eternidade nos espera!
Marquês de Maricá
Virtude ou quimera, o sonho do infinito há de atrair-me sempre. Ernesto Renan
O que dá melhor a idéia de infinito é a estupidez humana. Le Berquier
O nada é um infinito que nos envolve: vimos de lá e para lá voltaremos. O nada é um
absurdo e uma certeza; não se pode conceber, todavia existe. Anatole France
Influenciação
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
16

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 -Áureo
Informação
Informação é energia; cada vez que é transmitida perde-se algo dela. Wolfgang
Herbst, l925-, escritor inglês.
Informação é pois, palavra duvidosa, tem donos, jogos de interesses, filtros e prévios
comprometimentos. Denise Stoklos, l950-, atriz e dramaturga.
Sempre existem informações dispostas a fazê-lo mudar o conceito sobre coisas ou
pessoas. C.Robson
Informante
Os melhores informantes dos defeitos próprios são as línguas alheias.
P.C.Vasconcelos Jr.
Infortúnio
Infortunados estão aqueles que traíram a consciência e se enganaram a si mesmo,
não se dando conta do delito apesar do apelo da razão que desperta e deseja fixar-se
vitoriosa sobre o instinto. J. de Ângelis
O maior dos infortúnios/ Na provação dos mortais:/ Esquecer o que se tem/ Para
querer sempre mais.
O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus com o
impositivo de prosseguir-se caminhando entre dores e desesperações sem os arrimos
abençoados da crença e da esperança. J. de Ângelis
O infortúnio amadurece os homens. Pitágoras
O infortúnio devora o mau; a má língua, o bom. Fr. José Suplício
É um feliz infortúnio o não ter filhos. Eurípedes
O cúmulo do infortúnio é ter sido feliz. Boécio
Do ponto de vista humano, infortúnio ou desgraça significa tudo que perturba a
comodidade e contraria as ambições imediatas em que se compraz a criatura humana.
J. de Ângelis
Pouco satisfeitos com as desgraças próprias nós nos fazemos o infortúnio da
felicidade alheia. Massillon
Quem pode ver insensivelmente o alheio infortúnio, ignora que há dores. Camilo C.
Branco
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A adversidade é a escola das almas. Os homens vulgares podem resignar-se a
infortúnios vulgares. Quando o mar está tranqüilo, todos os pilotos navegam com
igual mestria. Mas ao ser vítima dos golpes mais profundos da fortuna, só uma
grande alma pode sofrer sem se queixar. Shakespeare
O verdadeiro infortúnio é a perda de estima pública. A.Gould
Ingenuidade
É bom que o coração seja ingênuo e o espírito não. Anatole France.
Um coração nobre não pode suspeitar que haja nos outros a baixeza e a malignidade
que não existe nele. Jean Racine
Aquele que procura o céu na terra, certamente dormiu na aula de Geografia. Stanislaw
Jerczy Lec
Permanecer ingênuo é, mais do que geralmente se pensa, um sinal de força. L. Arréat
O que torna a ingenuidade tão graciosa é que ela não foi feita para durar. Rondelet
Por muito ingênua que seja uma mulher, nunca um homem deve gabar-se de ter sido o
primeiro a revelar-lhe que é bonita; a menos atilada possui sempre o espírito bastante
para compreender o que o espelho lhe diz. A Dupuy
Ingratidão
Ninguém transita pelos rumos da Terra sem sorver a taça da ingratidão, ingratidão que
desde ontem aparece e reaparece em todas as vidas. J. de Angelis
A ingratidão deve excitar mais desprezo do que o enfado; a situação mais cruel para
uma alma nobre é ter de se queixar daqueles de quem tem motivo. C. Pinot Duclos
A mais odiosa ingratidão, porém a mais comum e antiga, é a dos filhos para com os
pais. Vauvenargues
A ingratidão, filha do interesse e da vaidade, é o vício das almas pequenas. Condorcet
A ingratidão consiste em esquecer, desconhecer, ou em conhecer mal os bens físicos;
ela tem a sua fonte na insensibilidade, no orgulho, ou no interesse.Duclos
Uma das mais conhecidas formas de amnésia. Trebla
Uma das províncias mais freqüentadas da alma J. Normand
Sinônimo de falta de cultura. Bjornson
Seja quem for o ingrato – filho, amigo, afeto, companheiro –, é alguém se vitimando
com o ácido que o destruirá logo depois. J. de Ângelis
A ingratidão descobre o vilão. Marquês de Maricá
Irritam-se contra os ingratos; porque em virtude do amor-próprio desejam
reconhecimento. Fenelon
Os ingratos se tornam por excesso, inimigos do benfeitor. Maricá
Àquilo que se ganha de graça não se dá valor.
Se a ingratidão queimou o frescor da tua alegria e a injustiça secou o teu rio de
confiança na vida, serve ainda mais e mais confia nas abençoadas nuvens portadoras
da abundância de felicidade. J. de Ângelis
Os soberbos são ordinariamente ingratos: consideram os benefícios como tributos que
se lhes devem. Maricá
Os ingratos se esquecem dos benefícios, mas Deus se lembra dos benfeitores. Maricá
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Faz-se queixa dos ingratos que ainda se não tem feito, para evitar os ingratos que não
se querem fazer. Naudé
O homem mais ingrato é aquele que nunca fez ingratos. Naudé
A ingratidão é uma forma de estupidez. Nunca encontrei um homem hábil que fosse
ingrato. Goethe
Tudo o que é dado de graça é menosprezado.
Desconfia da bondade/ De todo e qualquer irmão/ Que passa o dia a queixar-se/ De
espinhos da ingratidão. Casimiro Cunha
Inimigos
Viver com os inimigos como se um dia devessem ser nossos amigos e viver com os
amigos como se um dia pudessem mudar para inimigos, não é máxima moral, porém
política. La Bruyére
Sei que vou morrer. Porém quero antes vencer meus inimigos; que não me dão trégua
um só instante: meus vícios. Epicteto.
O menor inimigo pode causar mais danos do que pode fazer bem o maior amigo.
Oxenstiern
Nossos amigos e inimigos estão freqüentemente em posições contrárias: – Os
primeiros, querendo poupar-nos, prejudicam-nos ocultando-nos os defeitos; os
segundos, visando prejudicar-nos, beneficiam-nos, apontando-os. Rui Barbosa (citado
de memória; não textual).
Falai bem dos vossos inimigos, eles serão forçados a abonar, para não vos desmentir o
vosso testemunho. Marquês de Maricá
O inimigo, em qualquer caso é terreno que precisamos recuperar para o plantio de
nossa felicidade futura. Emmanuel.
Precisamos acostumar a conviver com nossos inimigos, já que não podemos
transformá-los em amigos. Charles C. Tocqueville. Filósofo e político francês.
O inimigo, em qualquer caso é terreno que precisamos recuperar para o plantio de
nossa felicidade futura. Emmanuel.
Os bons podem não ter amigos, aos maus nunca lhes faltam inimigos. Maricá
Há dois gêneros de inimigos: uns que perseguem e outros que adulam; porém é mais
para temer a língua do lisonjeiro do que as mãos do perseguidor. S. Agostinho
Aprende da concha dos mares do Oriente a amar o teu inimigo, enchendo de pedras
preciosas a mão que destrói. Hafiz
Os inimigos são utilíssimos, mas, quando sabemos manobrá-los. Em medicina não se
usam acaso os bacilos, para combater as moléstias que eles causam? Toda a
soroterapia é baseada no utilizar, em nosso proveito, os nossos inimigos. A
sanguessuga não é um parasita do homem? Entretanto, nas mãos do médico, torna-se
utilíssima. A inimizade é uma força negativa contrária; mas é sempre uma força. E
todas as forças são utilizáveis pelo homem. Pitigrilli
Não revele aos amigos os seus segredos porque você não sabe se algum deles não se
tornará seu inimigo.
Não se esqueçam, se querem realmente triunfar de seus inimigos, que é no bem que
precisamos lhes ser superior. Camilo C. Branco
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Devemos ter o máximo cuidado na escolha dos meus inimigos. Oscar Wilde
O melhor meio de se desfazer de um inimigo é fazer dele um amigo. Henrique IV
Não podem caber duas espadas na mesma bainha, nem dois ursos na mesma caverna.
Provérbio russo.
Pensai no mal do inimigo, porém, não o digais. Públio Siro
Os inimigos dão sua utilidade, porque vos mostram as vossas faltas, e porque vos
dizem verdades; são mestres a quem não se paga. Plutarco
Se os piores inimigos se olhassem melhor, odiar-se-iam menos. Anônimo.
Não cause ao seu inimigo todo o mal que lhe possa fazer, porque você não sabe se ele
se tornará um dia seu amigo.William Blake
Os maiores inimigos declarados não fazem tanto mal quanto os pequenos e
ocultos.Leoni Kaseff
Perdoe seus inimigos: nada os chateia tanto! Leon Tolstoi
Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora, são e salvo? Que
Deus o abençoe se fazer isso. I Samuel, 24:20.
Casos há em que os nossos inimigos contribuem mais para a nossa exaltação pessoal
do que os próprios amigos: os males que nos causam servem de lições eficazes para o
nosso aperfeiçoamento moral, e subseqüente procedimento honrado e regular. Maricá
Não há inimigo desprezível, nem amigo totalmente inútil. Maricá
Os maiores inimigos declarados não fazem tanto mal quanto os pequenos e
ocultos.Leoni Kaseff
Iniqüidade
Não permitas que a iniqüidade dos outros te roube o que te não pode dar: o sol da
crença e o calor da esperança. J. de Ângelis
Unge-te de amor e levanta-te da iniqüidade para socorrer outros iníquos. J. de Ângelis
Injeções
Injeções são a melhor coisa para alimentar médicos. Gabriel Garcia Marques, 1928-,
escritor colombiano.
Injúria
A mais alta vingança de uma injúria é o esquecimento e o desprezo. Bacon
Injúria há que nos convém dissimular para não comprometer a honra. Vauvenargues
Convém que deixemos sempre passar uma noite sobre qualquer injúria da véspera.
Napoleão Bonaparte
A injúria é a razão dos que não têm razão. J.J. Rousseau
Se a injúria te chega ao coração, desculpa o golpe partido do beneficiado das tuas
mãos, e persevera socorrendo. J. de Ângelis
A verdadeira clemência consiste, não em perdoar, mas em esquecer. Há perdões que
ofendem, gravam a injúria em vez de apagá-la. Consedur
Deixa as injúrias ao tempo.../ Perdoa, auxilia e cala.../ A rosa envolve de aroma/ o
vento que a despetala.
Quem faz injúria vil e sem razão/ Com forças e poder em que está posto, / Não vence;
que a vitória verdadeira / É saber ter justiça una e inteira. Luís Vás de Camões
O único meio de apagar uma injúria é esquecê-la. Sólon
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A inveja, a raiva e os insultos, quando não aceitos, continuam a pertencer a quem os
carregava consigo. Provérbio Zen.
Injustiça
A injustiça desastra a autoridade, autoriza um desastre. P.C.Vasconcelos Jr.
Justiça tardia acaba se tornando injustiça Fernando Setembrino
Queixar-se de uma injustiça é quase sempre provocar segunda. Barão de Stassart
A injustiça é ruína infalível dos impérios. Sólon
A injustiça feita a uma pessoa serve, às vezes, a todas as outras. Junius
A injustiça feita a um homem é uma ameaça a toda a humanidade. Montesquieu
O homem não é infeliz enquanto não é injusto.Demócrito
Ceder à injustiça é animar outros a praticá-la. Walter Scott
As vítimas da injustiça devem consolar-se pensando que a verdadeira desgraça
consiste em praticá-la. Pitágoras
O extremo direito é a maior das injustiças. Cícero
De todas as injustiças se tem formado leis.Lanjuinais
Quem faz injúria vil e sem razão/ Com forças e poder em que está posto,/ Não vence;
que a vitória verdadeira / É saber ter justiça una e inteira. Luís Vás de Camões
As injustiças, se alanceiam as vitimas, também ferem quem as faz. Camilo C. Branco
Em política a injustiça é prejudicial por si mesma. Ferrand
Uma injustiça feita a um só homem é uma ameaça para toda a gente. Confúcio
Inocência
Nada se parece mais com a inocência como uma indiscrição. Oscar Wilde
A inocência é um crime entre os culpados. S. Cipriano
A mais forte de todas as forças é um coração inocente. Vitor Hugo
A inocência genuína rende-se: não sabe defender-se. Camilo C. Branco
A felicidade é antes de tudo o sentimento tranqüilo, contente e seguro da inocência.
Henrik Ibsen, l828-l906, escritor e dramaturgo sueco.
A inocência sem virtude corresponde a idiotismo.Marquês de Maricá
A inocência mostra-se sempre aureolada no próprio esplendor. Massillon
Inocência, na acepção em que tomamos a palavra, quer dizer ignorância do que é
impuro. Quem cora ao ouvir uma impudência, claro é que a distingue, e quem
distingue duas coisas, conhece-as ambas. Ramalho Ortigão
Inocente
Inocente é aquele que não foi apanhado em flagrante. George B. Shaw
Inovadores
O tempo é o maior dos inovadores. Sir Francis Bacon
Inquietação
Inquieto, se buscas paz, afligindo os que te cercam no lar, recolherás azedume e
animosidade. J. de Ângelis
A inquietação conduz o Espírito que se torna infeliz em jornada de loucura. J. de
Ângelis
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Conquanto inquietudes te assaltem, produzindo sulcos de dor e agonia na tua alma,
não te situes à distância da serenidade, para atingir o êxito a que te propões, na tarefa
do equilíbrio. J. de Ângelis
O ônus da inquietação ora volumoso, resulta da invigilância a que te permitiste. J. de
Ângelis
Se te encontras no pórtico sombrio da inquietação sob a ameaça do descrédito, pára e
medita na grandeza do Pai Criador. J. de Ângelis
Apaga em ensimesmamentos espirituais, as chamas da inquietude e faze bastante
silêncio no Espírito aturdido. J. de Ângelis
A inquietação é síndrome de enfermidade grave a azorragar por dentro, dilacerando as
fibras íntimas do sentimento que se estiola e das emoções que se desorganizam. J. de
Ângelis
Inquirir
Supera tentação de inquirir muito para compreender, desdobrando o trabalho que
renova e restaura. J. de Ângelis
Insaciabilidade
O maior dos infortúnios/ Na provação dos mortais/ Esquecer o que se tem/ Para
querer sempre mais.
Insatisfação
O que mais vale no ser humano é a capacidade de insatisfação.José Ortega y Gasset
Insegurança
Quem "insegura" uma criança, hoje, assegura um malfeitor para amanhã.
P.C.Vasconcelos Jr.
Incompreensão com a criança é tiro e... queda. P.C.Vasconcelos Jr.
Criança insegura erra os alvos do amor. P. C. Vasconcelos Jr.
Insensatez
Insistir numa atitude que a razão repele é agir sob automático impulso da insensatez.
Insegurança
Você não se preocuparia com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, se
soubesse o quão raramente elas de fato fazem isso. S. Brown
Insignificância
Calamitosos são os tempos em que a insignificância alcança preponderância! Maricá
Os insignificantes exaltados tornam-se enfatuados. Maricá
Aflige-nos a glória alheia contrastada com a nossa insignificância Maricá
Insistência
O que não consigas agora, terás mais tarde, se insistires no empreendimento
começado. J. de Ângelis
Prosseguirás, se insistires na consciência reta, fazendo o melhor. J. de Ângelis
Insiste, dedicado ao bem, e prosseguirás, ditoso, depois de tudo, J. de Ângelis
Trabalha, luta afervorado, insistindo quando outros desistem. J. de Angelis
Insônia
A insônia faz recordar, durante a noite, o que se desejaria esquecer; durante o dia, o
que se desejaria recordar. Axel Munthe
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Insônia.- campo de manobras das idéias negras. J. Normand
A insônia é uma desgraça aristocrática e interessante; especialmente depois que os
médicos se decidiram aconselhar o sono como remédio. W. Fernandez Florez
Inspiração
Esquece a maledicência e a hipocrisia, que viciam os órgãos vocais, e a inspiração do
Alto escorrerá mais abundante pela tua boca. J. de Ângelis
Quase tudo o que o mundo admira de mais feliz, grande, e surpreendente, é devido à
inspiração, a essa luz instantânea que brilha de repente no entendimento do homem,
sem que ele mesmo saiba de onde vem. Balmes
Homem jamais foi grande sem um toque de inspiração divina. Cícero
A inspiração é uma borboleta caprichosa, que só os afortunados encontram, dentro de
si mesmos. Carvalho
Um escritor raramente é tão inspirado como quando fala de si mesmo Anatole France
A inspiração é a ocasião do gênio. Balzac
Instinto
Instinto e Razão mais não são do que duas fases de consciência. Pietro Ubaldi, A
Grande Síntese.
Desculpa que o homem toma emprestado dos animais. A.Vély
O instinto nos homens enfraquece à medida que a sua razão cresce, vigora e se
desenvolve. Marquês de Maricá
Todos os instintos do homem são sãos, contanto que não se voltem para tiranizar
outros homens. François Rabelais
O homem que não sabe dominar os impulsos instintivos é sempre escravo daqueles
que se propõem satisfazer-lhos. Gustave Le Bon0
O homem tem, entre outros instintos, o de adivinhar, à distância, as mulheres que
podem ser-lhe funestas. Julio Dantas
O instinto, na mulher, equivale à perspicácia nos grandes homens. Balzac
Instituições
O grande erro dos políticos modernos consiste em aplicarem indistintamente aos
povos em geral as instituições mais liberais, sem atenderem à sua especial capacidade
moral e intelectual. Marquês de Maricá
Instrução
Sem os clarões do ensino, isto que em nós existe chamado – consciência – é um ermo
imenso e triste. Carlos Ferreira
Só um povo bem instruído pode conservar-se livre. Madison
A boa instrução vale mais do que as riquezas. William Penn
Instruir é construir. Pe. Antônio Vieira
A instrução, no sentido superior da educação, que é construção e preservação da paz
no íntimo, consegue conduzir o amor, para que este não se entorpeça nem se envileça
ante as paixões individuais ou as expressões poderosas de grupos, refletindo aquele
sentimento com o qual Jesus nos amou. J. de Ângelis
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Mediante a instrução, a criatura se liberta das amarras da ignorância, estabelecendo a
ponte de luz entre os abismos que o separam dos objetivos que persegue. J. de
Ângelis
Para ensinar há uma formalidade a cumprir – saber. Eça de Queiroz
Se você pensa que a instrução é cara, tente a ignorância. Derek Curtis Bok, educador
americano.
Instrutores
Ninguém é meu amigo, ninguém é meu inimigo, todos são meus instrutores.Prentice
Mulfort
Insubstituível
O cemitério está cheio de insubstituíveis. Napoleão Bonaparte
Insucesso
Insucesso é ocorrência perfeitamente natural, que acontece a toda e qualquer criatura.
J. de Ângelis
Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionado as
experiências consideradas benéficas, que se fixam pela natural repetição.Desse modo,
os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus
mais elevados. J. de Ângelis
Refaze anotações, reconsidera a posição mental, examina melhor a problemática do
insucesso e perceberás que a experiência , normalmente é decorrência natural dos
equívocos a que nos permitimos, transformando-se em lições que nos não podemos
esquecer. J. de Ângelis
Se convocado ao exercício da fraternidade, não recordes os insucessos do amigo com
quem convives. J. de Ângelis
O que procura instruir-se é mais amado de Deus que aquele que combate numa guerra
santa.
Aquele que educa e proporciona instrução aos ignorantes é como um vivo entre os
mortos.
Integridade
A inteireza do espírito começa por se caracterizar pelo escrúpulo na linguagem. Rui
Barbosa.
Se permaneceres íntegro, não te atingirão, porquanto és o que vitalizas e não o
resultado das impressões e agressões naturais do roteiro de sublimação. J. de Angelis
Os juízes devem ser mais instruídos do que sutis, mais reverenciados do que
aclamados, mais circunspectos do que audaciosos. Sobretudo, a virtude que na função
deve caracterizá-lo é a integridade.Sir Francis Bacon
Integridade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vigiando. Jim Stovall,
Seleções-10-99
Integridade, quantas roubalheiras se cometem em seu nome. Humberto de Campos
Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Lincoln
Se o indivíduo é íntegro, nada mais importa. Se o indivíduo não é íntegro, nada mais
importa. Allan Simpson - Sel.4-2001
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Integridade é dizer a verdade a mim. Honestidade é dizer a verdade aos outros.
Spencer Johnson.
A inteireza do espírito começa por se caracterizar pelo escrúpulo na linguagem. Rui
Intelecto
O intelecto é a criação mais maravilhosa de Deus, o que não significa ceder ao
radicalismo unilateral.Papa João Paulo II
Intelectualidade
Com razão Ralph Waldo Emerson afirmou, em outras palavras, que somos o
resultado feliz da humanidade inteira, pois ninguém deve arrogar-se o mérito da sua
intelectualidade somente a si próprio. Irmã Tereza - in “Desapego de si próprio e
Apego a Deus.”
Inteligência
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
Inteligência e imaginação são duas palavras contraditórias.Grouxo Marx, comediante
ianque.
Não são as mulheres muito inteligentes que despertam as maiores paixões.A
inteligência tem qualquer coisa de ágil, de másculo, de irritante, que repele a
sensualidade misteriosa do homem. Julio Dantas
Ao lado da fortuna, a inteligência faz o papel de uma parenta nobre, distinta, sim, mas
sem ostentação. E. Rey
Quanto mais vasta a inteligência, menos suporta seus limites. Thiaudière
Inteligência é a capacidade que se tem de aceitar o que está ao redor. W. Faulkner,
l897-l962, escritor americano.
A inteligência é muito mais rara do que se imagina. Frederico, II, o Grande.
Com a inteligência aplicada como singelo dever, alçarás mentes e corações ao
planalto da felicidade. J. de Ângelis
A nobreza da inteligência vale bem a do nome, e o merecimento de um homem não se
encontra na partícula que lhe precede o nome. J. de Condillac
É melhor s inteligência do que a ciência. Provérbio abissínio.
Não devemos nunca descer ao nível da inteligência dos outros, mas devemos facilitarlhes o meio de subirem ao nível da nossa. Jacinto Benavente
A chama do intelecto não prescinde do óleo do coração para arder com a potência
necessária à produção de luz e calor, suficientes para manterem o lume da felicidade.
J. de Ângelis
A inteligência e a vivacidade da mulher afugentam de ordinário os homens
medíocres, cujo orgulho de posse prefere, à beleza vivaz e raciocinadora, a beleza
triste, passiva, submissa e silenciosa. Julio Dantas
A inteligência é praticamente inútil para quem só tem a ela. Albert Jacguard, l925,
geneticista francês.
A inteligência é caracterizada por uma incompreensão natural da verdade.Henry
Bergson, Filósofo francês
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As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos,
conduzem ao desvario e à destruição. J. de Ângelis
Sem prévia inteligência não aproveita a experiência. Marquês de Maricá
A capacidade de se concentrar em coisas importantes é uma característica da
inteligência. Robert J. Schiller – Sel. 3-01
A esfera de ação de nosso corpo é tão limitada, quanto é vasta e incalculável a de
nossa inteligência. Marquês de Maricá
Ser capaz de colocar continuamente em questão as suas próprias opiniões – esta é
para mim, a condição preliminar de qualquer inteligência. Ítalo Calvino,1923-l985,
romancista e ensaísta italiano.
Pensar, analisar e inventar não são atos anômalos, mas a normal respiração da
inteligência. Pierre Menard, l766-l844, escritor francês.
Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa a existência lhe parece.
Arthur Schopenhauer, l788-l860, filósofo alemão.
A diferença entre um homem inteligente e um tonto está em que aquele se repõe
facilmente de seus fracassos enquanto este nunca consegue recuperar-se de seus
êxitos. Sacha Guitry ator e dramaturgo francês, l885-l957-SV-295.
As inteligências grandes discutem as idéias; as inteligências médias discutem os
acontecimentos; as inteligências pequenas discutem as pessoas. Anônimo
A estupidez coloca-se na primeira fila, para ser vista; a inteligência coloca-se na
retaguarda para ver. Carmen Sylva
Intemperança
A intemperança nos arruína e depois nos entrega à medicina. Marquês de Maricá
Intenção
Nos processos evolutivos da alma encarnada a intenção precede a ação e o
amadurecimento das idéias dispõe o ser para a difícil operação do renascimento
íntimo. J. de Ângelis
Intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Henry James, Filósofo
e psicólogo americano.
As conseqüências de uma ação, sejam quis forem, não a tornam, moralmente, nem
boa, nem má; a intenção é tudo. Paul Janet
Intensidade
A maior intensidade do mal anuncia a sua curta duração. Maricá
Interesse
Os brados do interesse sobrepujam muitas vezes as vozes da consciência. Maricá
Interessemos pouco, sofreremos menos. Marquês de Maricá
Os interesses particulares fazem que com que facilmente se esqueçam os que são
públicos. Montesquieu
O interesse fala todas línguas, e representa todos os papéis, mesmo o do desinteresse.
La Rochefoucauld
Quero erguer uma muralha chinesa para separar de vez as duas situações: os
interesses privados e os interesses públicos. Márcio T, Bastos, ministro da Justiça.
A simpatia dá amigos, o interesse dá companheiros. Soulié
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O interesse não é senão a chave das ações vulgares. Napoleão Bonaparte
O interesse que cega a uns, é a luz dos outros. La Rochefoucauld
É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores
dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros É entre tais indivíduos que
se verificam todos os fracassos humanos.Alfredo Adler, psicólogo vienense Henry L.
Mencken
A dialética do interesse é quase sempre mais poderosa que a da razão e da
consciência. Marquês de Maricá
O interesse forma as amizades, o interesse as dissolve. A ambição é uma teia que nos
envolve a vida inteira. Marquês de Maricá
Quem dá para receber, /Quem no que dá põe valia, /Não favorece, nem dá. /Tãosomente negocia. Sabino Batista
As pessoas que importam não são as que têm as credenciais, mas as que têm o
interesse. Max Lucado.
Interferências
A interferências são gnomos que jogam futebol nos campos magnéticos. Ramon
Gomes de la Serna l880-l963, escritor espanhol.
Interpretação
Em volta dos que interpretaram erroneamente as tuas palavras, colocando a pimenta
da intriga ou a urze da maledicência na tua boca, insiste na seara da luz, ignorando a
enfermidade deles. J. de Ângelis
Atriz, não seja natural; pareça. William S. Maugham
De repente mergulhei no personagem de tal forma, que não existia mais o limite entre
ele e mim. Essa comunhão total é o que todo ator busca a vida inteira, é o momento
mais gratificante. José Lewgoy, l920-2003, sobre seu desempenho na peça teatral O
Jardim das Cerejeiras, de Tchekhov
A melhor interpretação é sempre a mais simples.Bibi Ferreira
A missão da comédia é representar em geral os defeitos do homem, e em particular,
dos homens de nosso tempo. Molière
O humor, mesmo para os homens, era tido como um gênero menor. Para fazer humor
você tem de se expor ao ridículo. E a mulher é educada, não fala alto, não se senta de
perna aberta... Acho muito difícil uma mulher que se disponha a isso. Regina Casé
A teatralidade é essencialmente humana. Todo mundo tem dentro de si o ator e o
espectador...Representa num "espaço estético", seja na rua ou no palco, dá maior
capacidade de auto-observação. Por isso, é político e terapêutico. Augusto Boal
Os vilões, personagens que botam o sofrimento para fora por meio da agressividade,
dão ao ator a oportunidade do olé, o grande exercício, o grande show. Eva Wilma
A sátira é uma espécie de espelho. Nele, as pessoas geralmente descobrem, refletidos,
os rostos de todo o mundo, exceto o próprio.Jonathan Swift
Intimidade
Fomos criados com idéias sobre intimidade e relacionamento que não apenas são
falsas, mas também prejudiciais. Pepper Swartz. Professor de Sociologia,
Universidade de Washington.
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Não me encontro onde eu procuro, mas, de repente, quando menos espero. Montaigne
A intimidade engendra o amor. Lucrécio
Íntimo
Todas as maravilhas de que você precisa estão dentro de ti. Thomas Browne, l605l682, médico inglês.
Não creias que tudo seja caos e desordem, porque o mundo íntimo se encontre em
desassossego e desordem. J. de Ângelis
Intolerância
O homem é sempre assim, / Por mais alto que se expresse: / Tanto mais intolerante/
Quanto menos se conhece.
Até que a obsessão se transformasse numa distonia psíquica de gravidade
compreensível, a intolerância caracterizou os atos de tua vida, dificultando o auxílio
espiritual equilibrante com que amigos encarnados e desencarnados desejaram
libertar-te. J. de Ângelis
A intolerância de muitos desculpa a hipocrisia de poucos. Marquês de Maricá
É a intolerância que nos desgoverna, ou venha ela do exagero partidário, nasça da
ambição de conservar ou adquirir o mando. É dela que nascem os governos
prepotentes e as oposições facciosas: dois extremos que se confundem na obra
comum de destruição das liberdades políticas. Lauro Müller
O homem é sempre assim, /Por mais alto que se expresse: /Tanto mais intolerante/
Quanto menos se conhece.
A estreiteza espiritual origina, quase que infalivelmente, a intolerância. Marion
È preciso ser muito louco ou muito forte para atrever-se a ser intolerante. Chamfort
Sejais amigos da verdade até o martírio, e não ssejai9s intolerantes.Pitágoras
Intrepidez
A intrepidez em muitos homens não é mais que estupidez. Marquês de Maricá
Intriga
Os intrigantes persuadem-se que a intriga inculca talentos e capacidade: a experiência
os desmente: ignorância e improbidade. Marquês de Maricá
A intriga trabalha para a guerra. J. de Ângelis
Quando o veneno da intriga te visitou a casa do coração, permitiste-te a revolta que se
converteu em injustificável aflição. J. de Ângelis
Intuição
Um conhecimento mental pode ser adquirido pelo estudo, pelo raciocínio, pela
observação, pela experimentação; a intuição, porém, não depende de nada disso: é
unicamente um conhecimento infuso, ou melhor, é um discernimento espontâneo de
uma verdade pacífica e única. Edgar Armond.
Quanta vez, a Esperança, imitando o coração da mulher, não sabe como sabe as
coisas! P.C.Vasconcelos Jr.
Um momento de intuição às vezes vale pela experiência de toda uma vida. Holmes
A intuição é uma concepção não duvidosa da mente pura e atenta, que nasce apenas
da luz da razão.Descartes
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Que em a ser a intuição? Vê sem valer-se dos olhos, sabe antes de chegar ao
conhecimento dos exato das coisas. Parece que adivinha. A inspiração, que significa?
Num estado quase sobrenatural, o cérebro recebe e transmite idéias não elaboradas
pelos meios conhecidos, idéias de origem peregrina, que surgem de súbito, na
plenitude do amadurecimento e da forma. Em tudo isso é evidente a presença de
verdades ignoradas. Vigil
Inútil
Não te suponhas inútil na lavoura do bem porque escasseiam em tuas mãos os
recursos da Terra. J. de Ângelis
Quem decreta a própria inutilidade, desconhece-se. J. de Ângelis
Nada existe inútil ou somente pernicioso. Cada coisa transforma-se no que desejamos
venha a ser. J. de Ângelis
Inveja
A inveja, para seu tormento exagera o valor dos bens invejados. Marquês de Maricá
A inveja é mil vezes pior que a fome, porque é a fome espiritual. Miguel de
Unamuno.
A inveja traz em si própria o seu algoz, patíbulo e suplício. Marquês de Maricá
Não há delito maior que a audácia de se destacar. Winston Churchill
A inveja e o ciúme do mérito alheio acusa e revela a mediocridade do próprio.
Marquês de Maricá
Foge à inveja, como quem se furta ao contágio de enfermidade cruel. J. de Ângelis
A inveja envilece, o amor eleva. J. de Ângelis
O invejoso se perturba ante as densas nuvens e os miasmas mentais que exala. J. de
Ângelis
A inveja consome o invejoso como a ferrugem o ferro. Antístenes
A inveja é a arte de contar os benefícios que os outros recebem, sem vez de contar os
nossos.
A inveja pode ser um fator positivo de motivação. Deixe que ela o inspire a se
empenhar mais pelo que quer. Robert Bringle.Sel.10-99
A inveja defende e promove a doutrina do nivelamento. Marquês de Maricá.
A inveja é a traça do talento. Campoamor
Há muitas ocasiões em que os ricos e poderosos invejam a condição dos pobres e
insignificantes. Maricá
Como explicar a perpetuidade da inveja? Um vício que não contribui para nada?
Honoré de Balzac
O invejoso emagrece com a gordura alheia. Homero
A inveja não empece os invejados e atormenta os invejosos. Marquês de Maricá
A inveja é uma espécie de louvor. J. Gay
A inveja é pequenina, mesquinha no seu modo de agir, mas gigantesca não sua
intensidade. Gustavo Barroso
A inveja é uma confissão de inferioridade. Philarete Chasles
Deus, para fazer brilhar a virtude que se oculta, arma contra ela a língua do invejoso.
Alcorão
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Invejam-te... Pois bem! Ser invejada é quase ser feliz... Gonçalves Dias
Onde há inveja não há amizade. Camões
Assim como o ferro se consome com a ferrugem assim o invejoso se está consumindo
com a inveja. Frei. Luiz de Souza
O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque os outros gozam. Maricá
A Inveja recorda o vento/Passando em fúria, de assalto, /Que açoita com mais
rigor/Aqueles que estão no Alto.
A inveja dos inimigos é uma forma de admiração muito mais sincera que a lisonja dos
amigos. Anônimo
A inveja e a admiração são dois aspectos de um mesmo fenômeno: a admiração nasce
no forte; a inveja, no subalterno. José Ingenieros
A inveja é a dor de ver outros gozarem o que almejamos; o ciúme é a dor de ver
outros possuírem o que possuímos. Provérbio grego.
Um coração tranqüilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos.
Provérbios 14: 30
A inveja é o tributo que a inferioridade presta ao mérito. Puisieux
A inveja assalta os mais nobres: o vento ruge nos mais altos picos. Ovídio
Um coração tranqüilo é a vida dos corpos, mas a inveja é a cárie dos ossos.
Provérbios.
Tão acusado de loucura é o espírito pequeno como o grande. Só a mediocridade é
boa. A maioria estabeleceu isso e morde quem intenta escapar-se dela por algum
extremo. Sair do mediano é sair da humanidade. A grandeza da alma humana consiste
em saber manter-se ali. Pascal
Nossa inveja dura sempre mais do que a felicidade daqueles que invejamos. La
Rochefoucauld
Invenções
Devemos à Idade Média as duas piores invenções da humanidade – o amor romântico
e a pólvora. André Maurois.
A História glorifica os grandes inventores; entretanto deixa no esquecimento quantos
foram mal sucedidos nas suas tentativas e experimentações. Injustiça.As ralés da
ciência têm mérito muito maior: inventores por exclusão eles é que mostraram aos
outros “como se devia fazer". Bastos Tigre
As invenções são, sobretudo os resultados de um trabalho teimoso.Santos Dumont
Investimento
Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Benjamin Franklin
Investe no Espírito imortal. J. de Ângelis
O Evangelho, que é todo um tesouro de investimento eterno ao alcance da tua
resolução, pode oferecer-te as imarcescíveis fortunas que ensejam felicidade real. J.
de Ângelis
No jogo dos investimentos chegará hora da prestação de contas, e então
compreenderás que os investimentos imediatos ficarão retidos nas aduanas da Terra,
enquanto os da vida abundante, e somente estes, seguirão contigo para sempre. J. de
Ângelis
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Invigilância
No recesso do ser, a invigilância arma ciladas para a cólera contida. J. de Ângelis
Ciúme aqui, inveja ali, ira adiante formam o triângulo dominador que faz soçobrarem
os melhores esquemas de equilíbrio por aceitação da invigilância. J. de Ângelis
A invigilância em relação ao verbo tem sido responsável por muitos dissabores que
não se justificam. J. de Ângelis
Ir
Nunca se vai tão longe quando não se sabe para onde se vai. Oliver Cromwell, l599l658, estadista inglês.
Não pode ir muito longe aquele que não sabe para onde vai...
Ira
Contém a ira, veneno letal que termina por extinguir quantos a vitalizam. J. de
Ângelis
Na ira se encontra a geratriz de muitos males. Agasalhá-la significa abrir as
comportas do equilíbrio para que se instalem enfermidades de difícil erradicação. J.
de Ângelis
Exila a ira – ácido perigoso que carregas em vasilhames trabalhados. J. de Ângelis
Ira jamais nasce sem causas, mas raramente a causa é boa.George Savile, Conde
Halifax, político inglês.
A ira ofusca a mente, mas torna transparente o coração. Tommaseo
Palavras ásperas suscitam a ira, a resposta branda acalma o furor. Salomão
A ira faz pagar nós mesmos as culpas alheias. A. Pope
Irmão
Nem sempre irmão quer dizer amigo.J. Taylor
Quem surge é de nosso trato?/ Pelo sim ou pelo não, /Saibamos, de imediato, / Se esse
alguém é nosso irmão.
Ironia
A moral da ironia é filosófica e literária. A sua beleza principal está em disfarçar a
crítica e a maldade com elegância e simplicidade. Austregésilo
Quando a ironia é branda e benevolente e não ri não em do amor, nem da beleza, é
virtude tão celeste como a piedade. Constâncio Alves
A ironia é uma forma elegante de se ser mau... Berilo Neves
Irreflexão
A irreflexão tudo destrói porque é cega e nada prevê. Tito Lívio
Aquele que fala irrefletidamente assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar.
Montesquieu
Pensa bem tudo o que fazes/ Pra não fazer mal nenhum./ P'ra merecer um oásis, / Não
terrífico simum. J. Olyntho.
Irresponsabilidade
Quem pariu Mateus que o embale. Eunice Barreira
Lute apenas quando puder vencer; quando não puder fuja. Provérbio chinês.
Todos nós, mais cedo ou mais tarde somos forçados a tomar lugar num banquete de
conseqüências.Robert L. Stevenson
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Não entre na batalha sem antes fazer planos. Provérbios 20: 18
Quem se afasta do bom senso está a caminho para a morte. Pv 21: 16
Não mate a mosca que pousou na cabeça do tigre. Provérbio chinês.
Irreverência
Os homens são sempre sinceros: mudam de sinceridade, nada mais. Tristan Bernard
Se teu inimigo te incomoda, dá um tambor a um de seus filhos. Provérbio chinês.
Pecado é algo que não se pode deixar de fazer. André Gide
Se a versão é mais pitoresca que o fato, conte-se a versão. Benjamin Disraeli
Leio muito à noite. Não sou inteiramente uma besta porque sofro de insônia. Otto
Lara Resende
Esconde-te! Se eles te descobrirem, minta! Padre Domian
Consigo resistir a tudo, menos às tentações. Oscar Wilde
A melhor maneira de obter o melhor de uma tentação é ceder a ela. Clementina
Stirling Graham
Quando a tentação bate à porta, quem geralmente atende é a imaginação. Dan Benett
As tentações, ao contrário das oportunidades, sempre lhe darão grandes chances. O.
A. Batista
Não se preocupe em fugir das tentações. À medida que você envelhecer elas o
evitarão.Lawrence J. Peter
Nada tem feito mais sucesso que o excesso. Oscar Wilde
O trabalho é a maldição das classes bebedoras. Oscar Wilde
A melhor platéia é inteligente, bem-educada e ligeiramente bêbada. Alben W. Barkley
Na verdade basta um uísque para me deixar mal. Mas não sei se é o 13º ou o 14º.
Georges Burns
A humanidade está duas doses abaixo da normal. Humphrey Bogart
A principal objeção aos vícios é o preço. Vitor Buono
Uma das funções dos vícios é manter a virtude dentro de certos limites. Samuel
Butler.
Não ter vício nada acrescenta à virtude. Manuel Machado
Sempre fiz questão de não fumar dormindo. Mark Twain
Já li tudo a respeito do fumo, do álcool e do sexo.Tomei uma decisão: parei de ler.
Às vezes, temos de enfrentar a realidade de frente e negá-la. Garrison Keillor
Existem coisas em que só intelectuais são loucos em acreditar. George Orwell
Se você obedece a todas as regras, perde todas as diversões. Katharine Hepburn
Os velhos se comprazem em dar conselhos quando já não podem dar maus exemplos.
La Rochefoucauld
Irritação
Distonia com caráter etiológico de ampla complexidade, a irritação é síndrome que
denuncia grave perturbação interior. J. de Ângelis
Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar somente
quando você se permite ser perturbado por ela.
O irritável aspira o tóxico que exterioriza em volta, envenenando-se. J. de Ângelis
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Precatar-se contra a irritação de qualquer procedência é mister impostergável. J. de
Ângelis
Em qualquer empresa, a irritação dos responsáveis faz a metade do
insucesso.Emmanuel - in Pérolas de Luz
Melhor acender uma vela, do que maldizer a escuridão.Rabino Henry I. Sobel (52),
americano, presidente do Rabinato da Congregação Israelita Paulista.
Distonia com caráter etiológico de ampla complexidade, a irritação é síndrome de
processo que denuncia grave perturbação interior. J. de Ângelis
Não agastes com os ociosos, que nada fazem, nem te irrites com os incompreensíveis
que te perturbam a marcha. J. de Ângelis
O irritável aspira o tóxico que exterioriza em volta, envenenando-se. J. de Ângelis
Quem se irrita facilmente, /Vivendo de impulsos loucos, /Traz os sinais de um doente/
Que está se matando aos poucos. Ciro Silva
Tuas irritações contaminam os amigos, que se encolerizam. J. de Ângelis
Isenção
Nenhum de nós está isento de ressarcir.
Isolamento
Isolar-se a pretexto de servir ao bem não passa de uma experiência na qual o egoísmo
predomina, longe da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da
caridade. J. de Ângelis
Aquele que foge ao mundo achando que o mundo não lhe convém, geralmente
convém pouco ao mundo. Malesherbes
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