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Jazz
Uma invenção do diabo para divertir os imbecis. H.J. van Dyke
Jeito
O homem que quer fazer dá um jeito; aquele que não quer dá desculpas. Stephen
Dolley Jr. Sel-3-01
Jejum
O jejum de vez em quando,/ desintoxica e repara,/ a vontade fortalece,/ torna a
doença mais rara. José Olyntho
Jesus
Jesus é Vida, e Doutrina Cristã é ação. J. de Ângelis
Jesus veio para nortear a Humanidade, porque esta se encontrava perdida, presa no
matagal das paixões. J. de Ângelis
No empíreo de nossas aspirações, Jesus é sempre essa estrela fulgurante acima e além
de todas as vicissitudes, fazendo sol para nossas almas, se desejarmos ascender pelo
trabalho. J. de Ângelis
Seguir Jesus é doce melodia, / Afável luz que envolve o coração, / Bênção celeste,
sublime alegria/ Que neutraliza a dor e a aflição. Virgínia
Jesus não é apenas oportunidade redentora, representa, também, lição viva que não
pode ser desconsiderada. J. de Ângelis
Jesus, sendo a Luz do Mundo, desceu até nós, nas sombras da morte, para nos ensinar
a amar, alçando-nos, assim, na direção da Excelsa Felicidade. J. de Ângelis
Enxuga, companheiro de Jesus, o teu pranto, e lembra-te d’Ele, abandonado, ferido,
incompreendido, mas só aparentemente sem ninguém, pois que o Pai estava com ele.
J. de Ângelis
Jesus foi, na Terra, a mais sublime emanação do Amor Divino. Carmen Cinira.
Antiguidade preclara, /Novas épocas de luz!.../Nelas nada se compara/Às lições de
Jesus. Marcelo Gama
Segundo afirmou na oração pelos seus discípulos Jo.15: tinha glória perante Deus,
antes que o mundo fosse feito, – segundo os cientistas, há cerca de 4,6 bilhões de
anos.
Segundo o Evangelho, (Jo. 1) O mundo foi feito por ele. Jamais se ausentou de seu
pequeno país. Não teve escola, ensinou, porém, aos l2 anos, os doutores do
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Templo.Versou na cátedra da Natureza.Veio ao que era seu e os seus não o
receberam.
Coroado de espinhos, foi crucificado entre vis ladrões.
Sua doutrina é a maior síntese de verdades espirituais.
Tinha a palavra da Vida Eterna.
É a luz do mundo.
É o Caminho, a Verdade e a Vida.
Jamais mentiu.
Abriu os olhos aos cegos do corpo e do espírito.
Ressuscitou os mortos.Afirmou-se uno com Deus.
É o vulto principal da História da Humanidade.
É o Bom Pastor: – Deu a vida por suas ovelhas!
O maior homem da história foi o mais pobre. Emerson
É o Médico das almas.
É o Divino Mestre.
Sua vinda foi anunciada, com detalhes, por muitos profetas a partir de Moisés – cerca
de l300 anos antes.
Dele disse Gandhi – um dos seus maiores seguidores e imitadores – que se
perdessem todos os textos e tradições religiosas de todos os povos e apenas se
salvasse o Sermão da Montanha, não se perderia a essência fundamental dos ensinos
que ligam e elevam o homem ao seu Criador.
Definição de Jesus? /Debalde estudo e medito.../Um pobre raio de luz/ Nada sabe do
Infinito. Alceu Wamosy
Jogo
A paixão pelo jogo pressupõe ordinariamente pouco amor pelas letras. Maricá
O jogo, assim como o fogo, consome em poucas horas o trabalho de muitos anos.
Marquês de Maricá
O jogo da vida e eventos no gênero humano, tão admirável como misterioso,
parecendo fortuito, está sujeito às leis de uma ordem maravilhosa, e coordenada de
maneira que resulta do seu complexo, prêmio à virtude, castigo ao vício e ao crime.
Marquês de Maricá
A loteria e os jogos não são nenhuma outra coisa mais do que o vício e o crime
postos em regra de interesse. General Foix
O jogador inveterado, empedernido, de profissão é um ser inútil. M. Maeterlinck
O jogador de profissão não é um homem, é um animal de vícios, porque de ordinário
o jogo arrasta consigo o alcoolismo e a lascívia. Pe. Sena Freitas
O amor do jogo honesto é virtude de espectador e não de jogador George B. Shaw
Jornada
Sabes que uma jornada longa na carne é uma honra e como aproveitá-la sabiamente é
tarefa que te compete. J. de Ângelis
A jornada pela Terra objetiva aprendizagem, renovação. J. de Angelis
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Jornalismo
A coragem de dizer asneiras é uma das características da improvisação jornalística
Malheiro Dias
A imprensa é o dedo indicador. Vitor Hugo
Jovens
São de todos os tempos as lutas juvenis laborando por afirmação, renovando
estruturas sociais e econômicas, ativando interesses artísticos e culturais, abrindo
horizontes dantes jamais sonhados nas paisagens da ciência. J. de Ângelis
A juventude, campo sublime de aprendizagem, representa posse incomparável, que
reúne as condições para a verdadeira felicidade. J. de Ângelis
Jovens – oferece a experiência em forma de conselho, e assistência, disciplina e
educação. J. de Angelis
Os jovens antes de sair para reformar o mundo deveriam primeiro dar um jeito em
seus armários. Anônimo.
Jovem não é somente aquele que dispõe de aparelhagem fisiológica nova. A
juventude é estado interior que resulta do otimismo e da elevação a que se vincula o
homem, inspirado pela indestrutibilidade do Espírito – única segurança para quem
empreende a tarefa da própria paz. J. de Ângelis
O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um a imaturidade. Nelson RodriguesJugo
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de
coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e o fardo é
leve. Jesus.
Se rejeitarmos o jugo de Jesus, teremos de aceitar o da ignorância e do sofrimento; e
carregar o fardo do pecado.
Quem rejeita o jugo de Jesus, terá que sujeitar-se ao da ignorância e da dor, e carregar
o fardo do pecado. José Olyntho
Homem! Foge do jugo da matéria!/ Humilhante, pesado, pestilento./Olha em torno,
reflete um só momento/ E verás tua anímica miséria. Cruz e Souza/F.C. Xavier
Juiz
Não temas a lei, mas o juiz. Provérbio russo.
Quatro características deve ter um juiz: ouvir cortesmente, responder sabiamente,
ponderar prudentemente e decidir imparcialmente. Sócrates
Um juiz iníquo é pior que um carrasco. Cícero
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
Todo homem, seja ele coberto de farrapos, é juiz para o seu semelhante, ainda que
este seja um rei. Anônimo.
Juízo
Para quem não tem juízo os maiores bens da vida se convertem em gravíssimos
males.Marquês de Maricá
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Os juízes, assim como as classes criminais, têm os seus momentos de leviandades.
Oscar Wilde
Todos se queixam da pouca memória, mas do pouco juízo ninguém se queixa. La
Rochefoucauld
Quem siso quer ter, não tenha amores. Camões
O juízo que falta a muitos, a ninguém sobeja. Marquês de Maricá
Há ignorantes com muito juízo, e doutores sem muito nem pouco. Marquês de Maricá
Queixam-se muitos, de pouco dinheiro, outros de pouca fortuna, alguns de pouca
memória, nenhum de pouco juízo. Marquês de Maricá
Há mais homens de juízo do que se pensa.Acham-se ordinariamente na classe média
e inferior da sociedade. Marquês de Maricá
A atividade sem juízo é mais ruinosa que a preguiça. Marquês de Maricá
O homem de juízo converte a desgraça em ventura, o tolo muda a fortuna em
miséria.Marquês de Maricá
Julgamento
Censuras e julgamentos... / Foge de sombra e afoiteza./ O lodo suja o cristal/ Mas não
lhe altera a pureza.
As pessoas são julgadas pelas coisas pelas quais fazem fila. Billy Vaughan.
Poucas das pessoas que condenamos nos pareceriam culpadas, se pudéssemos
conhecer perfeitamente todas as circunstâncias que precederam, acompanharam,
influíram ou determinaram a conduta que julgamos digna de censura ou castigo.
Marquês de Maricá
Inclinamo-nos a julgar os outros pelos seus atos e a nós mesmos pelos nossos ideais.
O essencial para ser justo é ser indulgente. Sêneca
Julgamento, que sobra para os outros, sói faltar para nós. Damos aos outros o que a
nós negamos.P.C.Vasconcelos Jr.
Um homem é, sobretudo julgado por seus vícios; as virtudes se podem fingir; os
vícios são sempre genuínos. Klaus Ronski, l926-l99l, ator alemão.
Um homem que julga outro homem é um espetáculo que me faria rebentar de riso, se
não me causasse piedade. Pitigrilli
Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu
aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados, o que produz entretanto, é o que há
de mais doce. Eclesiastes 12-2/3
Não julgue as pessoas. Não as desclassifique, classificando-as. P.C.Vasconcelos Jr.
Difícil julgar o comportamento de uma época pelos padrões morais de outra. Robert
Samuelson, colunista americano.
A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. J. de Angelis
Não julgue as pessoas pelas suas amizades. Judas, por exemplo, tinha amigos
impecáveis. Paul Verlaine, l844 -l896, poeta francês.
Conceito de qualquer tempo/ Que não sofre contrafé: /Somente vemos nos
outros/Aquilo que a gente é.
Jurados

4

Charlie Chaplin, uma vez em Monte Carlo, entrou num concurso de gente parecido
com Carlitos... e tirou terceiro lugar.
Juramento
Violar os juramentos que se hão prestado, é desligar daqueles que se receberam.
Diógenes Ferrara O juramento é um ato de religião, onde o que jura toma a Deus por
testemunha da sua fidelidade no que promete, e por juiz, e vingador da sua
infidelidade, se acaso vem a faltar. Axioma de Direito
O que mais jura, mais mente.
Um juramento falso faz a gente sofrer/ É um sorriso fingido/ Nos lábios de uma
mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos
na felicidade. Versos de canção popular
Não se deve confiar nos juramentos daqueles que não acreditam que os ouvem os
deuses. Cícero
Juramento de mulher é como os perfumes das verbenas, que mal duram uma noite.D.
João da Câmara
Quando o amor passa a jurar, começa a não constar. P.C.Vasconcelos Jr.
Os juramentos de amor provam sua inconstância. Marmontel
O homem é passageiro; a sua felicidade o é ainda mais, também mais passageiro é o
juramento de um amigo. J.P. Richter
O juramento é o manto da perfídia. J.M.de Macedo
Mal segura é sempre a fé que o inimigo jura.Cláudio M.da Costa
O homem que pronunciou a primeira mentira – e, se não foi Adão, foi seu irmão mais
velho – dizendo-a estendeu o braço direito, como para afastar de si qualquer efeito
mágico desta imoral novidade. Aquele gesto ficou em seguida para tornar solene e
mais cruel um juramento. Toddi
Justiça
Poucas das pessoas que condenamos nos pareceriam culpadas, se pudéssemos
conhecer perfeitamente todas as circunstâncias que precederam, acompanharam,
influíram ou determinaram a conduta que julgamos digna de censura ou castigo.
Marquês de Maricá
Na ordem moral esta consagrada aos maus a tarefa de se castigarem entre si e de
vingarem os bons. Marquês de Maricá
Nenhuma polícia é mais poderosa para a conservação da sociedade como a justiça.
Duarte Ribeiro
Justiça é cega, sua balança desregulada e sua espada sem fio. Millôr Fernandes.
A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é impotente; a força sem a
justiça é tirânica. Pascal
Uma alma nobre até faz justiça aos próprios que lha recusam. Condorcet
A justiça é bem como a bolha de ar, que deve ficar ao nível da água. Anônimo
A justiça é o bem sagrado da sociedade. Bossuet
Não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento da
justiça; e este resultado é, na sua maior parte, uma função da cultura jurídica,
distribuída nos grandes estabelecimentos do ensino superior. Rui Barbosa
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A ninguém compete "fazer justiça com as próprias mãos", nem utilizar-se de
arrazoados em nome da justiça, em referência aos que caíram. J. de Ângelis
Justiça tardia acaba se tornando injustiça. Fernando Setembrino
Um homem que julga outro homem é um espetáculo que me faria rebentar de riso, se
não me causasse piedade. Pitigrilli
Uma circunstância essencial da justiça é administrá-la prontamente; fazê-la esperar
para deferi-la é já uma injustiça. La Bruyère
Com a justiça concilio os bons; com a clemência, os maus. El-Rei Afonso de Aragão
A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Rui Barbosa.
Com a justiça não se brinca. Provérbio popular.
Todas as virtudes se compreendem na justiça; se tu és justo, tu és homem de bem.
Teognis de Megara
Será justo suplicar o socorro de Deus nas horas de aflição e construir a existência
como se Deus não existisse? Emmanuel
A verdade não conhece perífrases; a justiça não admite reticências.Guerra Junqueiro
A impunidade gera a audácia dos maus. Carlos Lacerda
A justiça divina jamais falta. Mesmo que não seja percebida, ela realiza o seu
ministério superior, alcançando todos quantos desrespeitaram os Estatutos que regem
a vida. J. de Ângelis
O legislador de uma república deve dar a todo cidadão o direito de acusar qualquer
outro e, uma vez instituído esse direito, punir severamente os caluniadores.Maquiavel
Todos nós, mais cedo ou mais tarde somos forçados a tomar lugar num banquete de
conseqüências. Robert L. Stevenson
As salas dos tribunais são lojas: a dona do negócio, a Justiça, é sempre representada
com a balança na mão. Pitigrilli
Por outro lado o conceito do Amor não pode ser separado do conceito de justiça. Não
pode haver amor sem justiça como também não pode haver justiça sem amor.Punir
com justiça também se trata de um ato de amor.Sergio Alves de Oliveira in Páginas
sobre o Brasil, p 223 Ed. Loyola
Substância que, mais ou menos adulterada, o Estado vende ao cidadão em troca de da
felicidade, das taxas e dos serviços pessoais.A. Bierce
Não haverá justiça enquanto o homem empunhar uma faca ou uma arma e destruir
aqueles que são mais fracos que ele. Isaac Bashevis Singer, Prólogo de
Vegetarianismo, um meio de Vida Life, de Dudley Giehl.
Justo
O justo é o primeiro acusador de si próprio. L. de Tobias
Só uma coisa é forte neste baixo mundo: a que é justa. Carlyle
Todas as virtudes se compreendem na justiça; se tu és justo, tu és um homem de bem.
Teognis
O legislador de uma república deve dar a todo cidadão o direito de acusar qualquer
outro e, uma vez instituído esse direito, punir severamente os caluniadores.
Maquiavel
Quem insiste demais em ser justo pode acabar cruel. P.C.Vasconcelos Jr.
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É cativeiro para o justo a vida, / A morte para o justo é recompensa.Mel. M.ª Barbosa
du Bocage.
Não é sábio quem não é justo; a sabedoria é a excelência moral reunida a intelectual.
Marquês de Maricá
Quando vejo morrer um homem justo e viverem tantos malvados, sinto com bastante
ênfase a força desta passagem dos salmos: Deus não quer a morte do pecador. Sterne
Ser justo é ser divino; é ser/ imponderável como a Essência-Prima/ imperturbável
como a linha do Dever. Hermes Fontes
O essencial para ser justo é ser indulgente. Sêneca
Dura lição no caminho/ Que venho aprendendo a custo: / Ser bom em tudo é mais
fácil, / Mais difícil é ser justo.
Quando um homem justo não tivesse outra recompensa além do contentamento de
sua vida boa e o injusto outro castigo além de sua má consciência, isso só seria
bastante para encorajar um no bem e desviar o outro do mal. Michel de l'Hôpital
Juventude
O jovem tem todos os defeitos do adulto, mais um: o da inexperiência. Nelson
Rodrigues
A juventude de um ser humano não se mede pelos anos que tem, senão pela
curiosidade que armazena. Salvador Pániker
A juventude é só um momento; entretanto, contém uma chama que se leva no coração
para sempre. Raisa Gorbachev
Um tesouro que se pode possuir em todas as idades: também quando se é jovem. A.
Decourcelle
Convença-se a juventude: a maior glória da flor é ser fruto. P.C.Vasconcelos Jr.
De minha parte/ A fábula mais curta/ É a que se chama juventude/ Porque... havia
uma vez/ E... Agora não existe mais. Trilussa
Lide muito com seus filhos e fique jovem. P.C.Vasconcelos Jr.
O espírito da juventude é um terreno generoso onde a semente de uma palavra
oportuna faz desenvolver, em pouco tempo, os frutos de uma imortal
vegetação.J.H.Rodó
A juventude é a embriaguez sem vinho.
Não se deve dizer toda verdade aos jovens – eles envelheceriam. Mário da Silva Brito
A juventude deveria ser uma caixa econômica. Mme. Swetchine
Um tesouro que se pode possuir em todas idades: também quando se é jovem. A.
Decourcelle
Juventude prudente, velhice contente. J. Olyntho
O jovem é um ser que se esforça até os 30 anos para destruir sistematicamente tudo
aquilo que tem de melhor. Gertrude Stein
A juventude tem sono tranqüilo sobre qualquer travesseiro. D'Annunzio
Suprimir os prazeres da mocidade é antecipar a velhice. Eduardo Girão
A adolescência é a idade da busca da felicidade, como a vida adulta é a busca da
verdade. Essas coisas não mudam. Lya Luft
A juventude é rápida nos sentimentos e fraca nos julgamentos. Homero
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Eu amo a mocidade na plenitude de sua pureza, como o firmamento na plenitude de
seu azul.
A mais formosa das idades ninguém porá em dúvida que seja a dos moços: todas a
graças a enfloram e cercam. Rui Barbosa.
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