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L
Labirinto
Este mundo é um vasto labirinto em que o homem se perde e desatina se a virtude o
não dirige e acompanha. Marquês de Maricá
Laborterapia
A laborterapia é a cura mais barata do mundo. P.C.Vasconcelos Jr.
Lágrimas
As lágrimas represadas são a peçonha mortal do coração. Camilo C. Branco
Nunca façais correr as lágrimas pois um Deus vingador lhe conta as gotas. Anônimo
Uma mulher que chora é poderosa; uma mulher que chora bem e com beleza é
onipotente. Mantegazza
Lágrimas secam e palavras voam. Artur Azevedo
Tombam por terra as lágrimas, voam ao céu os suspiros. Dois modos de ser e de falar.
P.C.Vasconcelos Jr.
Quase sempre a ingênua lágrima pode mais que a sábia língua. Rozendo Moniz
Por certo se afrouxaria o fio da vida se algumas lágrimas o não molhassem. Pitágoras
Chorando não se mitiga a dor que ainda dói mais quando se chora. Olegário Mariano
As lágrimas são as válvulas de segurança do coração. Albert Smith
As lágrimas e a finura são as armas da fraqueza. Anônimo
A lágrima que escorre por tua face não é solitária no círculo em que permanece. J. de
Ângelis
Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas
com suas lições. J. de Ângelis
Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não se alcance prontamente as
suas nascentes. J. de Ângelis
Aprende a transformar as lágrimas, com que o dever te experimenta. Sem sorrisos de
alento para os mais tíbios e, certo de que todos, na luta, estamos sofrendo para
aprender e chorando para servir, liga o pensamento ao Senhor, que até hoje, sem
reclamação, não encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo
repouso. J. de Ângelis
Senhor! A lágrima é a maior dádiva que nos destes depois da prece! Belmiro Braga
Se os olhos não tivessem lágrimas, a alma não teria arco-íris. Provérbio chinês
As mulheres Misturam com as lágrimas, veneno. Nicolau Tolentino
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Dor em solução: sofrimentos do coração reduzidos sem forma líquida. J.G.Pollard
As lágrimas duma mulher são oradoras poderosas. Beaumont & Fletcher
Que fora a vida se nela não houvesse lágrimas? Os desgraçados, na sua miséria,
conservam sempre os olhos que saibam chorar. A dor mais tremenda do espírito
quebrantam-na e entorpecem-na as lágrimas. A. Herculano
Quanto mais infantis as lágrimas, mais depressa secam. P.C.Vasconcelos Jr.
Respeite as lágrimas, não as chore tolas. P.C.Vasconcelos Jr.
As lágrimas são a válvula de segurança do coração. Albert Smith
Por certo que se afrouxaria o fio da vida se algumas lágrimas o não molhassem.
Pitágoras
Quase sempre a ingênua lágrima / pode mais que a sábia língua. Rozendo Moniz
Senhor, a lágrima é a maior esmola que nos deste a nós, depois da prece! Belmiro
Braga
Nada seca mais depressa que uma lágrima. Apolônio
Lágrimas e chuva...As que fazem bem são as que embebem, não as que encharcam.
P.C.Vasconcelos Jr.
Lama
A lama de hoje pode se transformar em estrela se a estrela estiver dentro de nós.
Carmen Seib. Escritora Paulista
Lâmpada
Lâmpadas são os olhos derramando claridade pela senda por onde correm os rios, os
dias acionando as alavancas do movimento humano na extensão do progresso. J. de
Angelis
Quando a lâmpada se quebra a luz jaz morta no chão. Percy B. Shelley, poeta inglês
Mantém acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as
belezas povoem as paisagens do teu pensamento. J. de Ângelis
Nossa vida deve ser uma lâmpada, alumiando o caminho do “outro”.
P.C.Vasconcelos Jr.
Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra e à desfaçatez. J.
de Ângelis
Certa noite a amada entrou em minha casa. Levantei-me com tal rapidez, que minha
lâmpada caiu. Ela me censurou: – Porque, que me viste, apagaste a lâmpada?
Respondi-lhe: –Já não precisamos dela, ó minha luz! Saadi,poeta persa
Lar
O verdadeiro lar é o lugar em que, toda vez que o visitar, você se encontrará.
Rochelle Udell. Sel. 5-01
O mundo está miniaturado no lar. J. de Angelis
O lar é o mais popular de todos os estabelecimentos terrenos. Channing Pollock,
l880-l946, dramaturgo americano
Na geometria, linhas paralelas jamais se encontram. No lar, vidas paralelas vivem
"aos encontrões". P.C.Vasconcelos Jr.
Quando o lar se desarmoniza, a sociedade debilita-se. J. de Ângelis
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No lar se caldeiam Espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação.
J. de Ângelis
Se és aquinhoado com um lar, examina a situação dos desabrigados. J. de Ângelis
Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o
néctar da paz. J. de Ângelis
As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares
nem recipientes de luz.
Três coisas lançam o homem fora da casa: o fumo, a goteira e a mulher tremeleira.
Provérbio português
Um bom lar tem de ser feito, e não comprado. Joyce Maynard - Sel. 10-99
O Lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os
sustentáculos das Nacionalidades progressistas. J. de Ângelis
É o lugar em que você será sempre bem recebido.
Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o
néctar da paz. J. de Ângelis
Casa limpa. Mesa asseada. Prato honesto. Criados bons. Um que mande. Paga certa.
Curas próprias. Filhos sem mimo. Ordem em tudo. Mulher honrada; é boa vida, e boa
sorte. D. Francisco M. de Melo
A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias puras da família. Leon
Tolstoi
Três coisas põem um homem fora de casa: o fumo, a goteira e a mulher tremeleira.
Provérbio português
O lar é a prisão da moça e a oficina da mulher. George B.Shaw
Caixão no qual cada qual fecha a própria família. P. Veron
O conforto é a alma da casa, o princípio essencial, seu elemento vital. Smiles
A casa é o retrato de seu dono. Antero de Figueiredo
Limpar, varrer, remendar, são coisas grandes e suaves se o amor anda com elas. W.C.
Smith
Só na família e em casa o sonho é puro. Félix Pacheco
Lar ideal: um castelo no ar. Celt
Posição ditosa e rara,/ fortuna, poder,verniz/Nada disso se compara/À bênção do lar
feliz.
Laranja
Laranja madura, na beira da estrada, ou tá bichada ou tem maribondo no pé.
Uma laranja podre apodrece todas as outras.
Lascívia
A imaginação é mais lasciva e menos honesta do que o procedimento habitual dos
homens. Marquês de Maricá
Latim
Os romanos nunca teriam tido tempo de conquistar o mundo se antes tivessem de
aprender latim. Heinrich Heine, l797-l856, poeta alemão.
Lavar
Quanta gente "lava as mãos", à imitação e na fila de Pilatos! P.C.Vasconcelos Jr.
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Láureas
Ignoras o preço que pagam os apaniguados das láureas efêmeras da transitoriedade
carnal. J. de Ângelis
Lazer
Nada aumenta mais as nossas horas de lazer do que fazermos as coisas quando devem
ser feitas.
Se consegues viver uma tarde absolutamente inútil, de maneira absolutamente inútil,
então sabes viver. Lin Yutang
A sábia utilização do ócio é um produto da civilização e da educação. Bertrand
Russell
Nunca é tarde para não se fazer nada. Allen Gindberg, l926-, poeta alemão. Maria
Tereza Maldonado, em Lições de Vida para Maiores de 50. Ediouro, Sel. 9-99
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. Bertrand Russell
O aspecto mais marcante da transição que estamos vivendo é a passagem do trabalho
para o lazer. O lazer contém o futuro. Hipócrates de Quios, 460-377 a. C. 6-92
Transforma o teu trabalho e o que tiver de fazer em lazer! – faça-o com amor e serás
feliz. J. Olyntho. 6-9-02
Limpar, varrer, remendar são coisas grandes e suaves se o amor anda com elas.
W.C.Smith, poeta inglês l824-87
Há quem ande pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Leon Tolstoi-1828-1910V2/89
Lar ideal: Um castelo no ar. Celt, humorista inglês
Lealdade
Cada qual, afinal, comporta-se com absoluta lealdade, somente consigo mesmo ou,
no máximo, com seu filho.Schopenhauer
Sem lealdade, as relações humanas, à força, viram farsa. P.C.Vasconcelos Jr.
Legislador
Nossos legisladores, ressabiados, legislam pisando em ovos. Do povo! Millôr
Fernandes
Legitimidade
O ilícito não adquire legitimidade graças ao simples decurso do tempo. Miguel Reale,
l 911-, jurista paulista, sobre abusos de privilégios em certas aposentadorias.
Lei
A lei foi feita para castigar o culpado e não para premiar o justo. Malba Tahan
Onde houver lei, haverá paz.
A lei protege maior número de danos do que castiga.Eduard Werteimmer, l948-l930,
Historiador húngaro.
Não há animal pior que o homem que não segue a lei. Girolamo Savonarola
A lei deve ser breve para que os profanos possam facilmente recordá-la. Sêneca
Obedeça à lei, seja qual for. Pítaco
Um dia a maconha será legalizada. Todos os estudantes de direito a fumam. Lenny
Bruce, humorista americano.
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É da Lei Divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. J. de
Ângelis
Quem entra a introduzir uma lei nova não pode tirar de repente os abusos da velha.
Pe. Antônio Vieira
Só conhecer a Lei não é suficiente. O Ser a rejeitará enquanto não compreender,
perceber-lhe a utilidade, a conveniência e vantagem de aplicá-la a si ou a tudo o que
faz. Pedro do Amaral Camargo, (Vinícius)
A lei protege maior número de danos do que castiga. E. Wertheimer
Que o bem-estar do povo seja a lei suprema. Cícero, l06-43a.C., político e orador
romano.
Onde começa a lei começa a tirania. William Pitt, 1759-l806, primeiro-ministro
inglês.
A lei permite muita coisa que a honra condena. Sêneca
Uma lei nunca deve macular a fé empenhada nos pactos públicos. Machiavelli
Que um homem observe a lei – qualquer lei– e a sua vida será repleta de satisfações.
Emerson
A lei foi feita para proteger os tratantes. George Eliot
Um bom legislador aplica-se mais a estabelecer costumes, do que a infligir suplícios.
Montesquieu
A lei não se fez para o homem de consciência e honra. Richardson
O magistrado é a lei falante, e a lei magistrado mudo. Cícero
O legislador deve ser o eco da razão, e o magistrado o eco da lei. Pitágoras
O legislador que acima de tudo coloca a lei, estabelece um governo, que mais tem de
divino que de humano.Guicciadini
A opinião é a suprema legislação dos povos e dos reis. Pitágoras
Leis
As leis são como as teias de aranha; os pequenos insetos prendem-se nelas, e os
grandes rasgam-nas sem dificuldade. Anacarsis, 600 a. de C. Filósofo scita Um dos
sete sábios da Grécia.
Se a natureza tivesse tantas leis quantas o Estado tem, nem Deus poderia governá-la.
L.Borne escritor alemão, l786-l837 .
Deus faz as leis do mundo e o povo as suas. Tomás Ribeiro
As leis cósmicas são inexoráveis e a marcha da vida, em ascendência, é incontrolável.
J. de Ângelis
Em fatos de religião é mister evitar as leis penais; e seu uso faz que a alma se torne
atroz. Montesquieu
O mais corruptor dos Estados tem o maior número de leis. Caio Cornélio Tácito, 55120, historiador romano.
As leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Montesquieu
O homem nasce para a paz e para a verdade; são as más leis que o corrompem. SaintJust
É necessário que sejamos escravos das leis para que possamos ser livres. Cícero
O uso corrige as leis. Tito Lívio.
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De que serve as leis sem os costumes? Horácio
Numa república corrompida fazem-se muitas leis. Tácito
As leis inúteis enfraquecem as leis necessárias.Montesquieu
Quem não obedece às Leis de Deus dificilmente encontrará algum motivo para Lhe
ser grato.José Olyntho
O máximo bem da sociedade deve ser o fim de toda a legislação. Edgworth
Leitura
Cultiva a leitura edificante e visita aqueles que padecem, vitimados em si mesmos,
após as loucuras a que se entregaram, transformados hoje em lições-vivas, ensinando
a quem necessita de aprendizagem. J. de Ângelis
Leia como quem se alimenta, não como quem sés envenena.P.C.Vasconcelos Jr.
A leitura é um processo contínuo de aprendizagem. Ajuda a formar seres pensantes,
uma vez que suscita a reflexão.É uma fonte inesgotável de conhecimentos que
ajudam a perceber o mundo, propiciando o crescimento interior e oportunizando a
vivência das mais diferentes emoções.
Não leia bons livros, – pois a vida é demasiado curta para isso – leia apenas os
melhores livros! E, entre os melhores, dê preferência àqueles que lhe proporcionem
maior prazer.
Como livro nobre, o verdadeiro esclarecimento amplia a visão espiritual. André Luiz
Jamais sofri uma mágoa que uma hora de leitura não tenha curado. Montesquieu.
Super Visão, 2/88.
Para comunicar vocações e trazer à luz aptidões ignoradas, nenhuma maneira de
sugestão tem tanta força como a leitura. José H. Rodó, l872-l917, escritor e jornalista
uruguaio.
Ler com toda a atenção é fazer silêncio dentro do silêncio. George Steiner.
Ler sem refletir é comer sem digerir. Marquês de Maricá
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
Um dos grandes benefícios do amor das letras e da leitura é salvar a velhice da
rabugem e mau humor que ordinariamente a acompanham Marquês de Maricá
A leitura é inútil para certas pessoas visto que as idéias unicamente lhes passam por
junto da cabeça. Mme. Necker
Os olhos do leitor são juízes mais difíceis do que os ouvidos do espectador. Voltaire
Ler também é esmolar.Os pobres de espírito pedem esmolas aos espíritos opulentos.
Joraci Camargo
Não te deixes levar pela reputação de quem escreve, nem indagues se é muito ou
pouco letrado; mas, só o amor da pura verdade te mova a ler. Não queiras saber quem
disse isso ou aquilo; presta antes atenção ao que foi dito. Deus nos fala de vários
modos e sem acepção de pessoas. Imitação de Cristo, cap.V.
Os nosso intelectuais costumam se queixar de que os brasileiros lêem pouco e
compram poucos livros, mas uma parte da responsabilidade por esta situação lhes
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pertence.Se houvesse melhores autores, hoje no Brasil se venderiam mais livros, eis a
verdade que esse discurso escamoteia.Daniel Fresnot- escritor paulista.
Eu declaro afinal que não há prazer como ler. Jane Austen
Lembranças
Uma memória que inspira desesperação não foi útil nem nobre. J. de Ângelis
Ler
Ler sem pensar, é que nem tirar retrato sem filme. P.C.Vasconcelos Jr.
Leste
Muito para o leste já é oeste. Provérbio inglês
Letras
É raro, e muitíssimo raro, que o verdadeiro homem de letras não seja pelo menos
homem de bem. Hume
As letras não despontam as lanças. Provérbio
Sem letras, ares e ciência não há felicidade. Frederico, o Grande
O único homem que tem a prerrogativa de não ser estranho entre os estrangeiros é o
homem de letras. Teofrasto
Vive, quanto possível, a expressão do verbo amar, porque, qual ocorre com a
indumentária carnal que te modela a forma, a letra é também, veste do ensinamento
do Senhor que, em silêncio, testemunhou fidelidade ao dever e ao amor até o fim. J.
de Ângelis
Levantar
Se o companheiro que parecia seguro caiu, levanta-o, distendendo as mãos
afeiçoadas, e reconforta-o outra vez. J. de Ângelis
Leviandade
Só os mais débeis da mente e os mais duros de coração é que se comprazem com as
variedades e as mudanças. Ruskin, l819-l900 Autor e crítico de arte inglês.
Só os superficiais se conhecem. Oscar Wilde
Uma mulher de juízo leve torna pesado o marido. Shakespeare
Liberalismo
O liberalismo é mais que uma política; é humanidade, é tolerância e amor à justiça.
Alan Paton
Liberdade
A verdadeira liberdade é poder tudo sobre si. Montaigne
O homem é livre na medida em que coloca seus atos em harmonia com a Lei. Leon
Denis
Ser livre... falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar sem reticências, viver e
ponto final.
Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar sem reticências, viver e ponto final.
Liberdade para amar, sem dúvida, disciplina para o sexo também. J. de Ângelis
A liberdade de imprensa é, talvez o melhor remédio e corretivo do abuso das outras
liberdades. Marquês de Maricá
A liberdade não é um dom feito, mas uma conquista a fazer-se. P.C.Vasconcelos Jr.
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Tributo precioso exige a liberdade – quantas vidas físicas exige o carro da guerra
para doá-la? J. de Ângelis
A paixão de liberdade em muita gente não é mais que desejo de licença e
impunidade. Marquês de Maricá
De ordinário os que reclamam mais liberdade são os que menos a merecem.
Marquês de Maricá
A liberdade propõe disciplina. J. de Ângelis
Deve-se usar da liberdade como do vinho, com moderação e sobriedade. Marquês de
Maricá
Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela
triunfar sem esta. J. de Ângelis
A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa
concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo.
A plena liberdade é como a pedra filosofal, procurada por muitos, e por nenhum
descoberta. Marquês de Maricá
Livre o homem se tornará, somente, após romper as férreas algemas que o prendem
aos fortins das paixões. J. de Ângelis
O preço da liberdade é a eterna vigilância. Wendell Philip, l8ll- l884, abolicionista
americano
Se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. J. de Ângelis
Por mais que a revolta brade, / Fugindo de obedecer / Só existe a liberdade/ Onde se
cumpre o dever.
Liberdade sem juízo é pólvora em mãos de menino. Marquês de Maricá
Ninguém pode ser completamente livre até que todos o sejam. H. Spencer, l820-l903,
filósofo inglês.
Liberdade é o direito de errar, não o direito de delinqüir. John G. Diefenbaker.
A menos que te esqueças de ti mesmo, não conseguirás a liberdade perfeita.Thomas
de Kempis
A liberdade o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Montesquieu.
Também a liberdade deve ser limitada, para ser possuída. Eduard Burke, l730-l797
A liberdade e a saúde se assemelham: o verdadeiro valor só é dado quando as
perdemos. Henry Becque, l837-l899, dramaturgo francês.
Que me importa morrer! A vida é nada, a liberdade é tudo! Gonçalves de Magalhães
Se gostas da liberdade, foge sempre do amor. Castilho
Liberdade significa responsabilidade.É por isso que tanta gente tem medo dela.
George B. Shaw
A liberdade e a saúde se parecem: não lhes conhecemos bem o valor senão quando
nos faltam. Henry Becque
Os maiores inimigos da liberdade não são os que a oprimem, mas os que a deturpam.
Gioberti
A liberdade é o direito de fazer tudo quanto não prejudique a liberdade dos outros.
Turgot
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Sem liberdade não haveria moralidade: os entes livres e sociais são os únicos morais
ou capazes de moralidade.Marquês de Maricá
A liberdade do homem está sujeita às leis da Natureza, podendo obrar somente nela e
por ela.Marquês de Maricá
Liberdade é a posse de si mesmo. Friedrich Hegel
Sem liberdade individual não pode haver civilização nem sólida riqueza; não pode
haver moralidade e justiça; e sem essas filhas do céu não há nem pode haver brio,
força e poder entre as nações. A liberdade duplica as forças e o valor dos
homens.General Demouriez
Todas as virtudes são restrições, todos os vícios, ampliações da liberdade. Maricá
Dizem-me: "Se vires um escravo a dormir, não o acordes, pois pode estar sonhando
com a liberdade". E eu digo: "Se vires um escravo dormindo acorda-o e explica-lhe o
que é a liberdade". Kalil Gibran
Liberdade, essa coisa que o ser humano alimenta, que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda. Cecília Meireles. Escritora brasileira
A liberdade e a saúde se parecem: não lhes conhecemos o valor senão quando nos
faltam. H. Becque
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída. Burke
Os maiores inimigos da liberdade não são os que a oprimem, mas os que a deturpam.
Gioberti
Liberdade de consciência, e a do comércio, eis as duas raízes da opulência do
Estado. Voltaire
A liberdade é o direito de fazer tudo quanto não prejudique a liberdade dos outros.
Turgot
Sem liberdade individual não pode haver civilização nem sólida riqueza; não pode
haver moralidade e justiça; e sem estas filhas do céu não há nem pode haver brio,
força e poder entre as nações.
Não é livre quem não tem suficiente inteligência para haver ou defender a liberdade.
Marquês de Maricá
Por mais que a revolta brade, /Fugindo de obedecer, /Só existe a liberdade /Onde se
cumpre o dever.
Liberdade é a mais difícil prova que podemos propor a um povo. Saber viver em
liberdade, eis aí um dom que não foi igualmente distribuído entre todos os homens e
todas as nações. Paul Valéry
A liberdade é sempre perigosa, mas é a coisa mais segura que temos
A liberdade nada mais é do que aquilo que os indivíduos têm o direito de fazer e que
a sociedade (entenda-se Estado) não tem direito de impedir. Benjamim Constant
Na primeira noite / Eles se aproximam / Colhem uma flor de nosso jardim / E não
dizemos nada. / Na segunda noite, já não se escondem: / Pisam as flores / Matam
nosso cão / E não dizemos nada. / até que um dia / O mais frágil deles / Entra sozinho
em nossa casa, / Rouba-nos a lua e, / Conhecendo nosso medo, / Arranca-nos a voz
da garganta. / E porque não dissemos nada, / Já não podemos dizer nada.
Maiakówsky
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Os políticos que dizem que o povo não deve receber liberdade até que saiba exercê-la
lembra-me aquele sujeito que decidiu não entrar na água até que soubesse nadar.
Thomas Barbington
Sou pela liberdade e pelos direitos. / Sempre pergunto ao peixe, / Antes do almoço,
/Como quer ser fritado. Jan Staudynger
Pelo grau de liberdade de que gozam as mulheres, mede-se, rigorosamente, em cada
país, em cada século, o grau de civilização que os homens atingiram. Proudhon
E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. São Paulo
Realmente a liberdade autêntica existe, no entanto, essa liberdade tem o tamanho dos
deveres cumpridos.
Por que deveríamos aceitar a liberdade de expressão e de imprensa? por que deveria
um governo, que esta fazendo o que acredita estar certo, permitir que o critiquem? ele
não aceitaria a oposição de armas letais. mas idéias são muito mais fatais que armas.
Vladimir Lenin (1870-1924).
Uma vez que a base de nosso governo é a opinião do povo, nosso primeiro objetivo
deveria ser mantê-la intacta. e, se coubesse a mim decidir se precisamos de um
governo sem imprensa ou de uma imprensa sem governo, eu não hesitaria um
momento em escolher a segunda situação.Thomas Jefferson (1743-1826).
Um soluço divino de alegria/Percorre a todo Espírito liberto/Das pesadas cadeias do
deserto,/Desse mundo de sombra e de agonia./A alma livre contempla o novo dia,/
Longe das dores do passado incerto,/Mergulhada no esplêndido concerto/De outros
mundos, que a luz acaricia!/Alma liberta, redimida e pura,/Vê a aurora depois da
noite escura,/Numa visão mirífica, superna… Soneto LIVRE – Espírito Cruz e Souza
A liberdade, que se encerra no túmulo, é utópica, mentirosa. J. de Ângelis
Libertação
Com Jesus aprendemos a libertar-nos de todos os tormentos e suportar todas as
aflições. J. de Ângelis
Com o suave Rabi nasceu a oportunidade feliz para a realização da paz interior e,
conseqüentemente, para a libertação das almas. J. de Ângelis
Liberta-te, ainda hoje, do jugo das entidades perversas com as quais afinas, por
impositivo do pretérito e, rompendo os elos que te retêm, alça o pensamento às
Elevadas Esferas, desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o
embrião da alegria pela liberdade, certo de que Jesus, que até hoje te espera, te
receberá de braços abertos ao final dos rudes embates. J. de Ângelis
Libertação de todo gozo fácil e breve, para realização do gozo pleno e total. J. de
Ângelis
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Libertinagem
A libertinagem é a mãe do cinismo.
A libertinagem e o cinismo reduzem o casamento a sexo para se sentirem mais à
vontade nele. João Mohana.
Liberdade que não se condiciona a diretrizes de segurança, mui facilmente se
converte em indisciplina que promove a anarquia e favorece a libertinagem. J.de
Ângelis.
Livre o homem se tornará, somente após romper as férreas algemas que o agrilhoam
às paixões. J. de Ângelis.
Lição
Todo dia a experiência é lição significativa como bênção que não podes ignorar. J.
de Ângelis
A dor, o charco, o espinheiro,/ O dissabor e a ferida/ Expressam em toda parte/
Sagradas lições de vida. Casimiro Cunha.
Cada lição é mensagem de experiência. J. de Ângelis
Lição é o prêmio da vida, como a experiência representa aquisição preciosa do
esforço pessoal, intransferível. J. de Ângelis
Lições
Aproveita todas as lições com que a vida honra as tuas horas. J. de Ângelis
Líder
Um líder tem de ser sincero para que acreditem nele. Quando perde a credibilidade,
por mais competente que seja, tudo fica perdido. Corazõn Aquino
“Líderes de caráter devem oferecer mais que simplesmente palavras sobre seus
valores. O caráter é formado por ações coerentes com o que se tem no íntimo como
verdade, não apenas pelo que sai da boca.” Ken Blanchard, consultor norteamericano, co-autor do livro O gerente-minuto.
Os líderes são como as águias; elas não andam em bandos... você as encontra uma de
cada vez. Lair Ribeiro
Liderança
A conquista das vontades e corações assegura a posse das pessoas e servos. Marquês
de Maricá
Liderança se conquista com credibilidade.
Você terá alcançado a excelência como líder quando as pessoas o seguirem a
qualquer lugar, nem que seja por curiosidade.
Se você estiver alguma vez no poder e precisar dizer às pessoas quem você é e que
você é líder delas, você não o é. Será preciso que as pessoas o reconheçam. Só então
você será líder delas. Margareth Tatcher
Limão
Se a vida lhe oferecer um limão faça dele uma limonada.Adágio popular.
Limitações
A limitação que te oprime, corrige-te o excesso mal aplicado. J. de Ângelis
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Segue além! Mesmo sabedor de tuas limitações íntimas, rememora que, sedento
algum, jamais inquiriu as qualidades morais de quem oferece um copo de água
fresca. J. de Angelis
O homem que prefere baixadas tudo povoa de limites. J. de Angelis
Limites
A própria virtude precisa de limites.
Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do
mundo. Schopenhauer
Sem ordem e sem limites, sem dimensões e sem horários, a vida na Terra seria apenas
o caos.
Língua
Ninguém domina melhor a língua que aquele que fica calado. Sam Rayburn -Sel/9/99
Nada mais belo do que uma língua, a serviço de uma inteligência. Nada mais feio, do
que uma inteligência, a serviço de uma "língua". P.C. Vasconcelos
A intempérie da língua não é menos funesta que a da gula. Marquês de Maricá
Tenho a língua presa. Se tivesse a língua solta, eu é que seria preso. Edson Coelho,
publicitário carioca, na Revista Cláudia.
A mais tremenda das armas, / pior que a durindana, / Atendei, meus bons amigos, /
Se apelida – a língua humana. Fagundes Varella
Todos os órgãos do humano se cansam um dia, menos a língua. Konrad Adenauer,
estadista alemão A riqueza de uma língua não está na
abundância das
palavras.Doumerges
Linguagem
É a língua de um povo a mais eloqüente revelação de sua nacionalidade e da sua
independência. Latino Coelho
"Como nossa língua pode ser portuguesa, se ela é formada por 30.000 vocábulos
indígenas e mais de 3.000 palavras trazidas pelos escravos africanos do tronco
banto? O português, no fundo, foi só a casa de fundação de nossa língua, que recebeu
e continua recebendo influências de todos os lados", afirma o Prof. Nicolau Leite,
lingüista da PUC de S.Paulo.
A linguagem é como uma pele/: esfrego minha linguagem na outra. É como se eu
tivesse palavras, em vez de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Roland Barthes,
l9l5-l980, intelectual e escritor francês.
O idioma foi concedido ao ser humano para que ele ocultasse os seus pensamentos.
Charles Maurice, duque de Talleyrand, l754-l838, estadista francês.
A dificuldade que a língua nos apresenta é que ela separa as pessoas. John Cage,
l912-l992, músico americano
Fazer da linguagem um objeto privilegiado de reflexão, de ciência e de filosofia, eis
um gesto cujo alcance não foi ainda avaliado. Julia Kristeva, In História da
Linguagem.
É o idioma de um povo a mais eloqüente revelação da sua nacionalidade e da sua
independência. Latino Coelho
A língua é o vestido do pensamento. Johnson
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Não pode haver manifestação de intelectualidade, sem o cultivo carinhoso dos
sentimentos de um povo expressados num falar elegante. Este é o meio de expandir,
de refletir a sensibilidade e criar primores artísticos. Gilberto Vidigal
A linguagem deve exprimir com clareza o pensamento. Isto é tudo. Confúcio
Lírios
Olhai os lírios do campo, como eles crescem: não trabalham nem fiam; e eu digo que
nem mesmo Salomão, em toda a sua glória nunca se vestiu como qualquer deles.
Jesus - Mateus 6, 28,29.
Lisonja
Os ouvidos do homem permanecem surdos aos conselhos, mas não à lisonja.
Shakespeare
O que um príncipe aprende melhor é a equitação porque seu cavalo não o lisonjeia.
Plutarco
Aquele que te lisonjeia é teu inimigo.Cardano
Entregar os ouvidos às pérfidas insinuações da lisonja é beber veneno por um copo
de ouro. Demófilo
A lisonja perde mais as mulheres do que não perde o amor. Anônimo
Tudo quanto lisonjeia as mulheres lhes parece belo. Beauchène
O lisonjeiro nunca usa uma linguagem módica. Plutarco
Entregar-se às pérfidas insinuações da lisonja é beber veneno por um copo de ouro.
Demófilo
A lisonja perde mais as mulheres do que não perde o amor. Anônimo.
Aquele que te lisonjeia é teu inimigo. Cardano
Tudo o que lisonjeia as mulheres lhe parece belo. Beauchène
Verdade – mágoa bem-vinda/ Sobre dons renovadores, / Lisonja – serpente linda/
Guardada em cesto de flores.
Literatura
A literatura inglesa deve servir de antídoto à francesa: esta vicia, aquela moraliza os
seus cultores.Marquês de Maricá
Não é preciso pressa em literatura. Um romance é como um filho: aquilo fica dentro
de você, cresce, incomodando, até sair. Raquel de Queiroz
Escrever é um ócio muito ocupado.Goethe
Não se faz boa literatura com boas intenções nem com bons sentimentos.André Gide,
romancista francês.
Há livros curtos que para entendê-los é preciso uma vida longa. Francisco de
Quevedo, l580 -l645, escritor espanhol
Um dos grandes benefícios do amor das letras e leitura é salvar a velhice da rabugem
e mau humor que ordinariamente a acompanham Marquês de Maricá
Toda a literatura contemporânea poder-se-ia resumir no titulo: "100 maneiras de
cozinhar o adultério..." Pitigrilli
Literatura não é apenas filosofia e poesia, retórica e estética; é todo o pensamento e
toda palavra, todas as paixões e todas as idéias, todas as formas, todas as cores e toda
a harmonia que há na vida. Olavo Bilac
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O mundo pode passar muito bem sem a literatura. Mas sem o homem ainda melhor.
Jean Paul Sartre
Todos os gêneros literários são bons, menos o gênero fastidigioso. Boileau
O pensamento é para a literatura o que a luz é para a pintura. P. Bourget
O que dá vigor à língua é a oralidade das esquinas. Uma das fontes de renovação da
arte é, sempre, a língua popular. João G. Noll
Um escritor só pode ser bom se tiver a honestidade de ir fundo, ao céu ou ao inferno,
doa a quem doer. Paul Auster
Estilo é a deficiência que faz um sujeito escrever sempre do mesmo jeito. Mario
Quintana
O destino, como os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho.
Machado de Assis
Em literatura, o melhor meio de ficar celebre é morrer. Vitor Hugo
Para fazer literatura você tem de ser terrivelmente sincera. E é incrível: se você
atinge a verdade, está fazendo ficção, que é mentira. Elvira Vigna
A trama é o carro-chefe da literatura. Tudo o mais – a maneira de contar, os
experimentos – deve estar a seu serviço. Adolfo Bior Casares
A literatura é uma arte liberalíssima e independente, e não vale nada quando é venal.
Ugo Foscolo
Escrever é um ócio assaz ocupado. Goethe
A condição fundamental de uma boa prosa é que ela seja natural e rítmica como um
movimento respiratório. Remy de Gourmont
Toda a literatura contemporânea poder-se-ia resumir no título: "100 maneiras de
cozinhar o adultério.". Pitigrilli
Em literatura o melhor meio de ficar célebre é morrer. Vitor Hugo
Quase sempre é necessário fazer da literatura e da ciência objeto de luxo e buscar
alhures a subsistência. Taine
A literatura corrompe-se na mesma medida da corrupção dos homens. Goethe
A literatura inglesa deve servir de antídoto à francesa: esta vicia, aquela moraliza os
seus cultores.Marquês de Maricá
Livre-Arbítrio
a presciência de Deus lhe faculta saber que, no número dos que ele cria simples,
ignorantes e falíveis, haverá sempre muitos que, pelo mau uso do livre arbítrio,
sucumbirão às suas fraquezas, se deixarão arrastar pelo orgulho, que se origina da
ignorância e tem por derivados a presunção, o egoísmo e a inveja.
Como auxiliares preciosos do livre-arbítrio, possui o homem o discernimento, a
razão, a tendência para o bem, a irresistível atração para a felicidade. J. de Angelis
A ciência deixa cada vez mais claro que o livre-arbítrio é uma ilusão. Porém – mais
ainda que Deus –, é uma ilusão gloriosa e absolutamente necessária. John Hogan, 45
anos, jornalista americano.
Assim, o livre-arbítrio é relativo, gradual, e evolve com a consciência, como relativa
e progressiva é a responsabilidade das próprias ações. Pietro Ubaldi - A Grande
Síntese, pág. 254
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Livros
Não leia bons livros, – pois a vida é demasiado curta para isso – leia apenas os
melhores livros! E, entre os melhores, dê preferência àqueles que lhe proporcionem
maior prazer.
Ninguém pode avaliar/ Quanto ao livro a gente deve,/ A pena jamais descreve/ seu
altíssimo valor... José Olyntho
Um livro mau está perdido, porque não pode arrepender-se. P.C.Vasconcelos Jr.
A companhia dos livros dispensa com grande vantagem a dos homens. Marquês de
Maricá
Os livros são navios que percorrem os vastos caminhos do tempo. Francis Bacon.
Há duas espécies de livros: alguns que os leitores esgotam, outros que esgotam os
leitores. Mário Quintana, poeta brasileiro
Os livros não são como o pão de forno, feito para ser devorado só quando está
quente e fresco. Um bom livro conserva seu calor intrínseco e pode aquecer gerações
ainda não nascidas.
O livro é pão da vida, preparado com o trigo da sabedoria para a sustentação das
criaturas todos os dias. J. de Ângelis
Quando o canhão ameaça e a bomba dizima, o livro consegue silenciosamente
modificar o statu quo e erguer os ideais que jazem amortalhados sob o pavor ou
dormem embaixo das cinzas da destruição, ou vencidos pelas labaredas do ódio, de
modo a renovar as expressões da criatura em nome da paz, da liberdade e do amor. J.
de Ângelis
Os maus livros provocam maus costumes e os maus costumes provocam bons livros.
Descartes -l596-l650-V9/88
Uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Edmundo de Amicis
Uma casa sem livros é uma casa sem dignidade.E. de Amicis
Os livros são como espelhos; olhando-os descobrimos quem somos.
Temo o homem de um só livro. Sêneca
Biblioteca: muitos volumes e poucos livros.A. Decourcelle
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Um livro curioso seria aquele em que se não achassem mentiras. Napoleão
Agradecido seja Deus pelos livros. Eles são a voz dos longínquos e dos mortos, e nos
tornam herdeiros da vida espiritual dos séculos passados.Channing
Foi o livro que pôs termo à Idade Média. Afrânio Peixoto
Obtém geral aprovação quem reúne o útil ao agradável, deleitando e instruindo ao
mesmo tempo o leitor. Horácio
Um livro que não é digno de lido duas vezes também não é digno que se leia uma.
K.J.Weber
É tão grande o desprazer dos livros que se emprestam, que eles não voltam nunca
mais. R.de Flers
O destino de muitos homens dependeu de ter havido ou não ter havido uma biblioteca
na casa paterna.De Amicis
O destino de um homem dependeu, muitas vezes de ter lido ou não, um livro.
Edmundo de Amicis
Livro raro: Aquele que, tendo sido emprestado é devolvido.
A filosofia está inscrita nesse grande livro – o Universo – que permanece
continuamente aberto. Galileu Galilei
Alguns livros são provados, outros devorados, pouquíssimos mastigados e digeridos.
Francis Bacon, 1561-l626, filósofo inglês.
Desgraça a todo o livro que não convida a que o tornem a ler. D'Alembert
Um livro curioso seria aquele em que senão achassem mentiras. Napoleão
A metade da vida não é suficiente tempo para compor um bom livro e a outra metade
para o corrigir. J.J. Rousseau
Não basta ler, é necessário digerir o que se lê. S. de Boufflers
Quanta gente há, em cuja biblioteca poder-se-ia escrever "para uso externo", como
nas garrafas das farmácias. A. Daudet
O destino de muitos homens dependeu de ter havido ou não uma biblioteca na sua
casa paterna. E. de Amicis
Escrevo não para ensinar, mas para me instruir. Jean Dolent
Deus nos livre dos livros longos e dos poemas. Stecchetti
Os livros deveriam conduzir a uma das seguintes finalidades: sabedoria, piedade,
deleite ou utilidade. Denham
As mulheres geralmente procuram num romance, seu próprio segredo e o das suas
rivais. Anatole France
Um dicionário é o universo em ordem alfabética; é o livro por excelência; todos os
outros estão ali dentro: basta tirá-los para fora. Anatole France
De todas as artes plásticas, a mais plástica é a leitura. H. Osmim
A principal glória de um povo depende de seus autores. Johnson
As bibliotecas são boticas de farmacêuticos: muitos venenos e poucos remédios.
Prémontval A principal glória de um povo depende de seus autores. Johnson
O maior defeito dos livros novos é de impedir que possamos ler os antigos. Joubert
Os livros conduziram alguns à sabedoria, outros à loucura. Petrarca
Ler é ver por procuração. Spencer
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Livros: marmelada de pensamentos. J.G.Pollard
Os livros, os remédios, os alimentos, os conselhos e os amigos, devem ser tomados
em pequena quantidade, mas bem escolhidos. De Jaucourt
Como me agradaria um livro de um grande filósofo encadernado em pele de mulher.
Pareceria o mais simpático dos contra-sensos. Pitigrilli
O livro é mais sábio que o autor. Johnson
O livro é mudo que fala, surdo que escuta, cego que enxerga e orienta, morto que
reparte vida. P.C.Vasconcelos Jr.
Etcétera: é o melhor em muitos livros. Anônimo.
Também os pequenos livros têm o seu destino.Terêncio Mauro
Um best-seller é o sepulcro dourado de um talento medíocre. Smith
Lixo
Sem Deus, na mente e em seu coração, o Ser – dói-me dizê-lo –se degrada: torna-se
lixo poluindo a estrada!...José Olyntho
Lógica
As conseqüências lógicas são o espantalho dos tolos e os faróis dos sábios. J. Huxley
O raciocínio dá aparência a diversos efeitos. É um vaso com duas asas, que se pode
segurar tanto pela direita como pela esquerda. Montaigne
A energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à
vontade. Aprender a pensar é aprender a se melhorar.
Se assim foi, assim poderá ser; se assim fosse, assim poderia ser, pois como não é,
não é. Isso é lógica.Lewis Carroll, escritor inglês, l832-l882.
Longevidade
Coma a metade, beba três vezes mais, ria quatro vezes mais e alcançarás a
longevidade.J. Harvey Kellogg
Loteria
Se sua vida for uma loteria, claro que haverá “zebras”. P.C.Vasconcelos Jr.
Loucura
Fazer loucuras em vez de as dizer eis o que muitas vezes distingue o louco dos
homens de espírito. Barão de Stassart
Uns loucos inventam as modas e uns tolos as seguem. P.C.Vasconcelos Jr.
Só os loucos e displicentes é que têm precisão de serem ricos. Mme. de L’Espinasse
Não há loucos mais importunos que os tagarelas. La Rochefoucauld
O maior privilégio que têm os loucos é conhecerem quanto aborrecem. Naudé
De médico e de louco todos nós temos um pouco. Adágio Popular
Nós somos mais ou menos loucos. Charles Baudelaire
Só louco vomita o que nunca comeu. Adão dos Santos Tiago
É uma loucura amar, a não ser que se ame com loucura. Anônimo.
Primeiro a gente enlouquece e depois vê no que dá. Thomaz Souto Corrêa
Um louco perde tudo menos a razão.Gilbert K. Chesterton
Os loucos abrem caminhos que mais tarde percorrem os sábios. Carlo Dossi
O homem precisa de um pouco de loucura. Ou então nunca conseguirá quebrar as
regras e ser livre. Nikos Kazantzakis
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Quem vive sem loucuras não é tão sábio como parece. La Rochefoucauld
Procura-se o dono da loucura não para matá-la, mas para perguntar se ele sobreviveu.
Eliana Mora
A loucura é a fonte de que emanam os efeitos de qualquer herói. Erasmo
Nunca as loucuras dos outros nos podem fazer sábios. Napoleão
De músico, poeta e louco, / todos nós temos um pouco.Anônimo espanhol.
Encerram-se alguns loucos numa casa de saúde, para fazer crer que os que estão de
fora gozam de sanidade. Montesquieu
Há seguramente um prazer em ser louco, que só os loucos o sabem. Dryden
Os loucos são incorrigíveis; diz o provérbio que um louco se quebra mas não muda.
Epicteto
Enquanto a paixão perdura, / Toda a loucura é fineza; / Mal vem do olvido frieza, /
Toda a frieza é loucura. Afonso Celso
Quando um louco nos louva, já não é louco. Wertheimer
O maníaco é um mortal privilegiado que tem uma loucura só. Decourcelle
Que terrível loucura vos levou a sujar vossas mãos com sangue – vós que sois
nutridos com todas as benesses e confortos da vida? Por que ultrajas a face da boa
terra, como se ela não fosse capaz de vos nutrir e satisfazer? Plutarco
Louvor
Exagera-se a censura, mas rebaixa-se o louvor.Marquês de Maricá
O louvor agrada porque se distingue. Marquês de Maricá
A manhã esplende jubilosa, louvando a terra adormecida com a dádiva do despertar.
J. de Ângelis
A terra umedecida produz, louvando a felicidade da doação fertilizante. J. de Ângelis
A árvore cresce e louva o solo que a viu nascer, estendendo galhos que projetam
sombra acolhedora, multiplicando bênçãos de flores e frutos. J. de Ângelis
Os louvores que damos são amigos que granjeamos. Marquês de Maricá
São sempre suspeitos os louvores dados aos pobres pelos ricos e pelos pobres.
Marquês de Marica
A virtude louvada vive e cresce, e o louvor altas coisas persuade. Camões
Quem critica os outros indiretamente louva a si próprio. Thomas Browne
Devemos louvar a Deus não só quando gozamos, mas também quando não sofremos.
Louva-se freqüentemente para se obter louvores. La Rochefoucauld
O incenso aos Deuses, o louvor aos bons. Plutarco
O louvor que os homens prezam mais é de ter juízo; as mulheres, de serem formosas.
Marquês de Maricá
Preferimos o louvor fácil à reprovação verdadeira. P.C.Vasconcelos Jr.
Lua
Tem dias que até a lua fica cheia.
Todo homem é como a lua: tem uma face escura que não revela a ninguém. Mark
Twain
Muitas pessoas que resplandecem bem como a lua durante a noite, são assim como
ela uma simples nuvem vista de dia. Goethe
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Ao planejarem antes de sua formação, o futuro posicionamento do satélite terrestre,
depois de destacá-lo da massa planetária ainda informe, os engenheiros siderais,
trabalharam no sentido de colocá-lo à certa distância da Terra, a fim de que, no
distante futuro percorresse sua órbita em 28 dias, facilitando assim a divisão do
período de trabalho semanal, sincronizando-a com a órbita solar anual de 12 meses.
Não representa isto uma grande "coincidência"? J. Olyntho. 02-3-1992.
O amor tem semelhança com a lua: quando não cresce é preciso que mingúe. Conde
de Ségur
A lua – o diadema da saudade...Araújo Porto Alegre.
A lua é como a sereia/ boiando dentro do mar. Auta de Souza
Lua! / Esfinge da Ilusão no deserto da vida! / Lâmpada do Sonho, lívida, suspensa... /
Vaso espiritual dos meus cismares, / Custódia argêntea da minha crença! Cruz e
Souza
Quem esteve na Lua não tem metas na Terra. Edwin Aldrin, astronauta americano.
Lucro
Não procures lucros indevidos. Um mau ganho equivale a uma perda. Hesíodo
E impossível ganhar, sem que outro perca. Varros
Maus lucros trazem prejuízo à honra. Demócrito de Abdera
Ludíbrio
O sabor do ludíbrio ao próximo é ópio mentiroso. J. de Ângelis
Diante daqueles companheiros que te ludibriaram a confiança ingênua e o
devotamento espontâneo, mantém inalterada a conduta evangélica, esparzindo
bondade. J. de Ângelis
Diante de alguém que te ludibria, não o tomes como modelo que servisse para
enganar outros. Errando, porque outros erram, não te compensará a dor, sabendo que
eles sofrem, também. J. de Ângelis
Lugar
Cada um se encontra no lugar certo, à hora própria e na circunstância que lhe são
melhores para a evolução. Não há ocorrência ocasional ou improvisada na
Legislação Divina. J. de Ângelis
Há sempre lugar para que o amor fraternal se manifeste. J. de Ângelis
Estás no lugar certo, no momento exato, com os recursos exigíveis. J. de Ângelis
Pobre ou rico, ninguém é virtuoso nem feliz se a Providência não o coloca em seu
devido lugar. Vauvenargues
Luta
Pensar para acertar; calar para resistir; agir para vencer. Renato Kehl
Quando aprendemos a lutar, não nos detemos ante óbices. J. de Ângelis
A luta é o clima em que são forjados os verdadeiros heróis e o sofrimento é a célula
sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. J. de Ângelis
A luta dignifica o homem. J. de Ângelis.
Quem ainda não venceu a luta total, não sabe até onde irá a resistência pessoal. J. de
Ângelis
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Guarde a certeza de que, prosseguindo lutando, já estás no paraíso desde hoje. J. de
Ângelis
Sabeis que a função cria a capacidade. Suprimindo a luta, suprimis também o
contínuo excitante de reações que é o assalto dos micróbios; ganhais uma saúde
presente tomando-a a crédito sobre a saúde futura; é uma vitória fictícia, obtida à
custa da resistência orgânica, porquanto o organismo, por lei natural, perderá pelo
desuso as suas capacidades defensivas, tornando-se impotente para defender sua vida.
Sua Voz / Pietro Ubaldi - Grande Síntese, pág. 274.
Tuas lutas enobrecedoras, tornam-se conhecidas. J. de Ângelis
Se árduas lutas te cingem a mente a passado danoso, recorda que sempre é tempo
para recomeçar e esquecer. J. de Ângelis
Tudo o que é agredido se defende e na defesa cria forças.
Luxo
A nau e a mulher nunca se dão por bastantemente equipadas. Plauto
A experiência dos séculos demonstra como o luxo anuncia a decadência dos
impérios. Bacon
Não se pode escusar o luxo, caso não seja um país onde ninguém morra de fome ou
frio. J.J. Rousseau
O luxo dos nobres corrompe o povo, quando na abundância; é irritante, quando em
penúria. Montesquieu
Luxo – Tudo aquilo de que gostamos, mas não podemos comprar.
Viva o luxo, padeça o bucho.
O luxo, como acontece com o fogo, devora tudo e perece de faminto. Maricá
Onde o luxo cresce, a probidade a fraca e desfalece. Marquês de Maricá
O que é o luxo? Segundo a minha opinião, tudo o que é supérfluo para tornar o
homem feliz. Giobert
Existem mais pessoas infelizes por falta do supérfluo do que pela falta do necessário.
Pelet de la Lozère
O luxo não estimula o homem para a virtude, mas sufoca nele todos os sentimentos
bons. Frederico, o Grande.
O luxo irrita e desagrada a quem o não logra. Marquês de Maricá
Os que gritam contra o que se chama luxo são pobres de mau humor. Voltaire
A nau e a mulher nunca se dão por suficientemente equipadas. Plauto O luxo é um
crime de lesa humanidade enquanto houver um homem que sofra, e que se saiba que
sofre. Alembert
Quando uma pessoas se deixa dominar pelo luxo, a privação do supérfluo é-lhe quase
tão insuportável como a falta do necessário. Sanial-Dubay
Luxo é todo dispêndio que vai além do necessário. Lombart
O luxo irrita a inveja sem atrair o respeito. Swift
Ama-se o luxo não para si, mas para os outros. Ninguém se veste de púrpura senão
para aparecer em público, e ninguém comeria sozinho em baixela de ouro. É preciso
que haja admiradores e testemunhas dessas loucuras. Sêneca
Luxúria
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Para se ser casto tem-se de ser sóbrio. A gula excita os sentidos, sendo a luxúria que
os satisfaz. André Julien Dupuy l753-l832- Administrador e par de França.
A imaginação é a mais lasciva e menos honesta do procedimento habitual dos
homens.Marquês de Maricá
Das verdades que o céu cobre/ Eis uma nota a fulgir: /No tempo, ninguém é
pobre/Quando procura servir.
Não creias que a luxúria possa ser aniquilada se satisfeita ou saciada, pois isso é uma
abominação inspirada por Mara. É nutrindo o vicio que ele cresce e se robustece, tal
como a lagarta engorda no coração da flor. H.P. Blavatsky-Voz do Silêncio - verso 76
Luta com os teus pensamentos impuros antes que te dominem. Trata-os como eles
querem tratar-te, porque, se os poupas, criarão raízes e crescerão e – repara bem –
esses pensamentos te dominarão e matarão. Acautela-te, discípulo, não deixes
aproximar nem mesmo a sua sombra; porque esta crescerá, aumentará em tamanho e
poder, e, então essa coisa escura absorverá o teu ser antes que tenhas te apercebido
bem da presença do monstro hediondo e negro. Helena Petrovna Blavatsky - Voz do
Silêncio - verso 54.
Luz
A luz e as trevas estão misturadas no caos do homem. Pope
As poucas luzes guiam para o erro; muitas para a verdade. Luiz XVIII
O excesso de luz produz a cegueira. Provérbio árabe.
Da luz apenas fogem os escaravelhos, os ladrões e os ignorantes. Mantegazza
Muita luz é como muita sombra: não nos deixa ver.Carlos Castañeda
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